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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR, 88 let delovanja 
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Navodila za pošiljanje pisnega in slikovnega 

gradiva za glasilo NAŠ GLAS  
 

Besedilne datoteke 

Besedila naj bodo napisana v računalniškem programu 

Word, pisave; Times New Roman ali Arial. 
 

Fotografije 
Prilagajte jih ločeno od besedila, kot samostojne datoteke 
primerne velikosti. 
 
Priporočljivo je izbrati fotografije, ki naj bodo v formatu 
JPEG – 2592 x 1954 pix (ležeče) (oz. čim večje velikosti. 
Premajhne slike bodo izpadle v tisku zelo slabo ali pa jih niti 
ne bomo mogli vnesti.) 
 
Pošiljanje materialov: 
Besedila in fotografije pošljite ločeno v samostojnih 

datotekah, nikar ne vstavljajte fotografij v besedilo. Vse 

skupaj pošljite v istem elektronskem sporočilu na naslova  

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Čisto spodaj napišite IMENA fotografij (Foto 1, Foto 2) – 
tudi njihove fotografije naj bodo tako poimenovane, ki jih 
boste priložili besedilu, in kaj je na fotografiji (npr. Foto 1: 
Kulturni dogodek).  
 

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne objave, 

krajšanja prispevkov v skladu s poslanstvom društva in 

prostorskimi možnostmi glasila. Mnenja in stališča 

posameznih avtorjev prispevkov ne izražajo nujno tudi 

mnenj in stališč uredništva in DGNP MB. Nenaročenih 

besedil in fotografij ne vračamo. Ponatis celote ali 

posameznih delov je dovoljen le s pisnim privoljenjem. 

Anonimnih prispevkov oziroma prispevkov, ki žalijo čast 

drugih, ne objavljamo. 

 

Članke sprejemamo do 15. v mesecu. 

 
Uredništvo Naš glas 

SPREMLJAJTE OBJAVE        
NOVOST - QR koda 

NA INTERNETU 
 
Od 9. maja 2005  vse dogodke, 
aktivnosti, programe in ostale 
koristne informacije objavljamo tudi 
na internetu na naši spletni strani 
http://www.dgnp-mb.si/  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/
UCLVAyyya4_VzqHN31eFQo6g/videos?
view_as=subscriber  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FACEBOOK: 
http://www.facebook.com/dgnp.maribor/ 
 
Objavljene fotografije iz aktivnosti - arhiv 
društva 

mailto:dgn.maribor@guest.arnes.si
http://www.dgnp-mb.si/
https://www.youtube.com/channel/UCLVAyyya4_VzqHN31eFQo6g/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLVAyyya4_VzqHN31eFQo6g/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLVAyyya4_VzqHN31eFQo6g/videos?view_as=subscriber
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SEKRETARJEVE NOVICE 

 
»Pri Varuhu človekovih pravic« 
8. junija sva bila s predsednico Ernestino Savski pri 
Varuhu človekovih pravic v prostorih Mestne 
občine Maribor. Varuhu sva predstavila dejstvo, da 
so gluhi državljani eni najbolj ranljivih skupin 
invalidov in z najmanj pravicami. Izpostavila sva 
definicijo Svetovne zdravstvene organizacije, da je 
gluhota druga najtežja invalidnost – takoj za 
duševno prizadetostjo. Povedala sva, da 
vsakodnevno pri svojem delu v društvu, na žalost 
ugotavljamo, da se razlike v pravicah invalidov 
povečujejo v škodo invalidov sluha in da je vedno 
večja diskriminacija. Predstavila sva naloge 
vodstva društva, da vedno znova opozarjamo na 
diskriminacijo. Nato sva naštela, da bi tudi Varuh 
lahko pomagal pri zagotavljanju enakopravnosti in 
pravic gluhih oseb in sicer tako, da bi 
zakonodajalce opozaril na najbolj pereče nerešene 
probleme: 
* da bi morale gluhe osebe za 100% gluhoto imeti 
priznano 100% telesno okvaro;  
* da bi morale gluhe osebe dobiti invalidnino od 
rojstva oz. takoj od nastanka izgube sluha;  
* da so večinoma izključene iz Zakona o osebni 
asistenci zaradi neživljenjskih pogojev; 
* da bi morale biti za gluhe, naglušne in gluhoslepe 
osebe vse storitve iz Pravilnika o storitvah 
dolgotrajne oskrbe Ministrstva za zdravje 
dosegljive in Pravilnika o storitvah socialnega 
vključevanja invalidov Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
prilagojene njihovem načinu sporazumevanja – v 
slovenskem znakovnem jeziku, z ustreznimi 
tehničnimi pripomočki s katerim se omogoči 
dostopnost, sporazumevanje in razumljivost vseh 
storitev, kar smo pisno že poslali na ministrstva. 
Tudi Varuh je povedal, da se zaveda, da so gluhi 
ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva in da je 
potrebno k reševanju teh problemov prioritetno 
pristopiti. 

»Seminar v Bohinju« 
9. in 10. junija sva se s predsednico Ernestino 
Savski udeležila dvodnevnega seminarja »Osebe z 
izgubo sluha in njihove potrebe«, ki ga je 
organizirala naša Zveza za predsednike in 
sekretarje v Bohinju. Predavanja, kar pet jih je bilo 
so bila zanimiva. Najbolj pa me je pritegnilo 
predavanje mlade Daše Peperko o izzivih na 
področju mladih z izgubo sluha, ki je zelo doživeto 
in iskustveno predstavila analizo raziskave, kjer je 
poudarila značilnosti in razlike v generacijah 
mladih, njihove potrebe in želje ter posebnosti 
današnjega tehnološko-digitalnega časa. 

 

»Nov seznam tehnični pripomočki« 
Na podlagi stalnih prizadevanj in aktivnega 
sodelovanja v delovni skupini za tehnične 
pripomočke ter številnih pobud za posodobitev 
seznama in višje vrednosti tehničnih pripomočkov 
smo uspeli z nekaterimi predlogi. Pravilnik o 
spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih je 
bil objavljen v UL RS št. 58, 29.4.2022. V prilogi 
tega glasila je nov posodobljen seznam tehničnih 
pripomočkov. 
 

»Premiera filma OMA« 
Zelo smo ponosni na našo članico Ivico Burggraf, 
ki je odigrala svojo življenjsko vlogo v 
dokumentarnem filmu, ki so ga premierno 
predstavili 11. maja v Vetrinjskem dvoru v 
Mariboru. Številni gledalci smo bili zelo veseli tega 
uspeha in čestitali tudi filmski ekipi z režiserjem 
Tadejem Čaterjem na čelu. 

Na ogledu premiere filma »Oma« 

Udeleženci seminarja ZDGNS v Bohinju 
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SEKRETARJEVE NOVICE 

 

Milan Kotnik 
strokovni delavec-sekretar 

»Indukcijska zanka za naglušne na Ptuju« 
Na podlagi večletnih prošenj za nakup indukcijske 
zanke za naglušne uporabnike slušnih aparatov na 
Ptuju, je Mestna občina Ptuj v okviru občinskega 
Sveta invalidov končno namenila dodatna sredstva 
za odpravljanje komunikacijskih ovir v občini. O 
realizaciji nakupa prenosne indukcijske zanke in 
pogojih uporabe bomo člane pravočasno obvestili. 
 

»Licenčni seminar - šport invalidov« 
Na podlagi opravljenega usposabljanja za 
strokovne delavce na področju šport invalidov I. 
stopnje je potrebno vsake tri leta opraviti še 
celodnevni licenčni seminar, ki je tokrat potekal v 
organizaciji ZŠIS-SPK v Laškem. Tako še naprej 
izpolnjujemo pogoje za izvajanje in spremljanje 
športne vadbe invalidov I. stopnje. 

»Predstavitev gluhote na fakulteti« 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru smo 
za študentke pripravili tri urno predstavitev 
življenja v svetu tišine, predstavili gluhoto in 
slovenski znakovni jezik. Predstavitve smo se 
udeležili predsednica Ernestina Savski, Franc 
Perkovič in Radovan Milenovič. Predstavitev je 
bila za študentke zelo zanimiva, saj so vseskozi 
aktivno sodelovali in pohvalili odlično izvedbo.  

»Sofinancerji - pogodbe« 
V strokovni službi društva skozi celo leto 

spremljamo javne razpise za sofinanciranje 

dejavnosti in posebnih socialnih programov 

društva. Ob uspešni prijavi na javne razpise smo za 

letošnje leto podpisali pogodbe z naslednjimi 

sofinancerji: Mestna občina Maribor, ZDGNS-

FIHO, občina Duplek, občina Slovenska Bistrica, 

občina Miklavž na Dravskem polju, ZŠIS-SPK. 

 

»Zaključek izvajanja osebne asistence« 
V Društvu smo s 30.4.2022 prekinili izvajanje 
osebne asistence zaradi spremembe zakonodaje v 
lanskem letu s katero so izključili majnše izvajalce. 
Kljub našim opozorilom, da bodo gluhi uporabniki 
težko pridobili ustrezne izvajalce, ki bi imeli 
specialna znanja za delo z gluhimi uporabniki so 
spremembe obveljale in na žalost smo morali 
prekiniti pogodbo. Uporabnike in zaposlene smo 
usmerili k drugim izvajalcem. 
V času poletnih počitnic vam želim obilo 
sproščenega oddiha z vašimi najbližjimi. 

Udeleženci izleta v Makole, Štatenberg 

Predstavitev slovenskega znakovnega jezika 
na Filozofski fakulteti Univerza Maribor 

Info okrogla miza ob sredah s tolmačico 
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S PREDSEDNICO ERNESTINO SAVSKI 

Pred vami je letošnja tretja številka glasila Naš 
glas. Priloga glasilu je tudi brošurica Tehnični 
pripomočki za osebe z okvaro sluha v lahkem 
branju. Prijetno branje vam želim 
 
Verjamem, da vsak od vas najde v našem skupnem 
glasilu zanimive vsebine s številnih društvenih 
aktivnosti, ki jih pripravljamo vsi skupaj in se jih 
radi udeležujemo. Pred nami je bolj dopustniški 
čas, in vam vsem želim, da ga preživite čim bolj 
sproščeno v krogu svoje družine in prijateljev, in si 
tako skupaj naberemo novih svežih moči. 
 

»Športne igre invalidov – velik uspeh« 
20. maja so bile v organizaciji Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor izvedene športne igre 
invalidov, ki se jih naši športniki vedno znova radi 
udeležijo v velikem številu. Letos so naše športnice 
in športniki ponovno dosegali odlične rezultate za 
kar jim iskreno čestitam. 

»Družabna srečanja - izleti« 
Vsako sredo popoldan se srečujemo člani društva 
na družabnih srečanjih. Prostori društva so vedno 
polni članic in članov, saj imamo številne različne 
aktivnosti. Člani se radi udeležujejo tudi strokovnih 
ekskurzij-izletov, ki jih organiziramo na njihovo 
pobudo v različne kraje po Sloveniji. 

»Info-okrogle mize« 
Na informativnih-okroglih mizah, ki jih 
organiziramo vsako sredo v matičnem Društvu v 
Mariboru in ob petkih v podružnici na Ptuju 
podajamo članom sprotne informacije o dogodkih v 
društvu, o tekočih aktivnostih in drugih aktualnih 
dogajanjih, ki so objavljene tudi na oglasni steni 
društva in podružnice, v časopisu Naš glas, na 
spletnih straneh www.dgnp-mb.si in 
www.facebook.com. 
 

»Art kamp - Utrip srčne skupnosti« 
V okviru Festivala Lent sodelujemo že več kot 25 
let, ko smo prvič nastopili s kulturno umetniško 
skupino Tihi svet. Na Art kampu pa že 
tradicionalno sodelujemo neprekinjeno že 14 let. 
Tudi letos smo sodelovali od 24. junija do 2. julija.  

 

Pri predstavitvi društva so pomagali sodelavci, 
člani in prostovoljci ter tolmačica slovenskega 
znakovnega jezika. Obiskovalci so bili navdušeni 
ter se vključevali v naše predstavitve društva in 
življenja v svetu tišine. Še posebej je pritegnilo 
najmlajše učenje enoročne abecede ter branje 
pravljic in pobarvanke v slovenskem znakovnem 
jeziku. 

   Ernestina Savski, predsednica 

Preko 290 tekmovalcev na športnih igrah 
invalidov 

Veljavnost brezplačnih vozovnic za 

javni potniški promet tudi tokrat 

podaljšana samodejno 
Ministrstvo za infrastrukturo je 13.5.2022 sprejelo 
sklep, s katerim se vsem upravičencem tudi letos 
še za eno leto samodejno podaljša veljavnost 
subvencioniranih vozovnic za brezplačen 
prevoz v javnem potniškem prometu. Vozovnice 
namreč potečejo v mesecu juliju 2022. 

 

Vir: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/23419 

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar 
Zupančič na obisku pri predstavnikih društva 

http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
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MAJ - MESEC LJUBEZNI 

 
Za mesec maj velikokrat slišimo, da je to tudi 
mesec ljubezni. Narava se prebuja, ptički veselo 
čivkajo na vejah, sonce pa nas že prav prijetno 
poboža po licih. 
 
Ljubezen lahko doživljamo na različne načine. 
Brez ljubezni do sebe je ljubezen nemogoče deliti z 
drugimi, saj ljudje, ki se ne cenijo, ne morejo na 
pravilen način ljubiti sočloveka. 
 
Gluhi in naglušni ljudje so kot edinstvena bitja. 
Drug od drugega se po marsičem razlikujejo,  
družijo pa jih veliko bolj pomembne reči od tistih, 
po katerih se razlikujejo: ljubezen, medsebojno 
spoštovanje, razumevanje in solidarnost.  

 

Ivica in Ernestina se strinjata, da ima ljubezen 
in spoštljiv odnos do vsakega izmed  nas, velik 
 pomen za dobro razumevanje in spoštovanje  

vsakega človeka. 
 Večina nas je v življenju precej zaposlenih,  

a za prijateljico si je treba vzeti čas, kajti tudi to 
je ljubezen. 

Silva in Alojz sta skupaj že mnogo let. Ljubezen 
med njima še vedno traja, še vedno sta videti 

kot dva zaljubljena ptička na veji. 
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Delo in ljubezen gresta skupaj z roko v roki s 
komunikacijo, kar pomeni sproti odprto govoriti o 
stvareh, se poslušati in se slišati, pomembno pa je 
tudi vzajemno sodelovanje. 

Ljubezen med gluhimi se predvsem kaže v 
skupnem prijateljstvu. 
 
Prava prijateljica nas resnično ceni in spoštuje. 
Zaveda se vsega, kar smo v življenju že dale skozi, 
in je bila ob nas ob preizkušnjah in padcih. Ob tem, 
ko se zaveda naše vrednosti, pa se zaveda tudi 
lastne, zato se ne primerja z nami, niti ni zavistna 
ali ljubosumna. 

Elizabeta in Marjana 

Če smo hvaležni za čudovite odnose z ljudmi, 
bomo pritegnili še več lepih odnosov, če smo 
hvaležni za ljubezen, jo bomo dobili še več. 

  
Andreja in Marta 

Pred najboljšim prijateljem se vam ni treba 
pretvarjati. Vi ste lahko res vi. Hecni, smešni, 
nenavadni, včasih zoprni in ne glede na vse, 

vas ima rad.         Mira Meš Pivec 

Vsaka ljubezen in  prijateljstvo v življenju je dar. 
Pri takem občutku, človek čuti oporo in 
pozitivno spodbudo. S tako ljubeznijo in 

pomočjo bo našel pot nazaj v življenje, ki ga bo 
lahko živel v polnosti. 

Marija, Bernarda, Jožica 
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PRAZNIK DELA 1. MAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mednarodni praznik dela, 1. maj, praznujejo ljudje 
po svetu že od leta 1890, ko je kongres 2. 
internacionale v Parizu leto pred tem priporočil ta 
dan za delavski praznik. 1. maj pomeni simbol 
mednarodne solidarnosti vseh delavcev. 
Delavcem ni šlo le za priznanje njihovega 
delavskega praznika, ampak za osemurni delavnik 
ter politične pravice. 

 
Praznik delavcev je postal eden najpomembnejših 
praznikov po drugi svetovni vojni. Kot državni 
praznik je bil uzakonjen leta 1948. Proslavljali so 
ga s paradami in množičnimi povorkami, s 
streljanjem častnih salv, športnimi prireditvami. Še 
vedno se je ohranil običaj kurjenja kresov na 
predvečer praznika, na praznika dan pa so se ljudje 
udeležili množičnih srečanj na tradicionalnih 
prvomajskih delavskih shajališčih. Večina običajev 
se je obdržala vse do danes. 

Invalidi sluha in govora so ovirani pri 
zadovoljevanju vitalnih potreb in interesov. 
Osnovna pravica vseh gluhih invalidov je pravica 
do dela. 
 
Dostop do trga dela in s tem uresničitev pravice do 
zaposlitve sta namreč bistvenega pomena za 
življenje vsakega človeka, saj to vpliva ne le na 
finančno neodvisnost posameznika, ampak tudi na 
njegovo socialno vključenost, zdravje, fizično in 
mentalno počutje ter splošni občutek 
samozadovoljstva. 

Za gluhe je izbira poklicev gotovo omejena zaradi 
komunikacijskih ovir; mnogim se ne uresničijo 
sanje in nikoli ne opravljajo poklica, katerega so si 
želeli opravljati. Zaradi premajhnega števila gluhih 
tudi ni bilo mogoče ustanoviti poklicne šole za 
gluhe, na kateri bi se usposobili za številne želene 
poklice. Tako je bilo v preteklosti in je še danes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogosto lahko slišimo, da so gluhi ljudje pridni 
delavci. Da se lažje skoncentrirajo na svoje delo, 
ker jih ne moti zunanji zvok. 
Kljub pridnosti so gluhi ljudje v današnjem času  še 
vedno v množici izključenih. Vse si je treba izboriti 
kljub zakonodaji, pravilnikom in drugim 
dokumentom. Gluhi težje pridobijo zaposlitev kot 
slišeči, največkrat pa dobijo nižje plačilo za enako 
delo.                                             Vir: splet/zbornik 

                              
Mira Meš Pivec 
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Osebni zdravnik bo preveril vaš sluh. 

Ocenil bo, ali potrebujete slušni aparat. 

Dobili boste tudi napotnico za specialista (ORL). 
 

Specialist ORL bo potrdil, da potrebujete slušni aparat. 

Dobili boste naročilnico za testni slušni aparat 

(za obdobje 3 mesecev). 
 

Z naročilnico boste odšli k dobavitelju slušnih aparatov. 

Kot zavarovana oseba boste prejeli testni slušni aparat. 

Dobavitelj vam bo izdelal tudi ušesni vložek. 
 

Pri izbiri slušnega aparata vam bo pomagal slušni akustik. 

Slušni aparat bo nastavil in vas naučil rokovanja z njim. 

 
 

S testnim slušnim aparatom se boste vrnili v ambulanto ORL.  

Tam boste opravili slušne vaje.  
 

 

Testni slušni aparat boste uporabljali najmanj 14 dni.  

Če se boste na slušni aparat navadili, boste prejeli potrdilo. 

Izda ga akustik in pomeni, da ste testiranje uspešno opravili. 
 

Ponovno boste obiskali specialista ORL.  

Preveril bo slušno-rehabilitacijski učinek testnega slušnega aparata. 

Ob zadovoljivem rezultatu bo izdal naročilnico za slušni aparat. 

 

POZOR: 

Če naročilnice ne izda, slušno-rehabilitacijski učinek ni bil dosežen. 

V tem primeru boste testni slušni aparat vrnili dobavitelju. 

  

 

7 KORAKOV DO  
PRVEGA SLUŠNEGA APARATA 

Kaj je lahko branje? 
 

Lahko branje rečemo tistim besedilom, 
ki jih lažje beremo in razumemo. 

Lahko branje je namenjeno osebam, ki težje berejo. 
Vsi imamo pravico do informacij v nam dostopni obliki. 

V lahkem branju uredila  
Simona Centner Lilek 



 

 

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV 

Stran 10 

V sredo 15.6.2022 smo v Društvu gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor dobili zelo zanimiv 
obisk. V okvirju mednarodnih projektnih partnerjev 
MATH so nas obiskali predstavniki izobraževalnih 
institucij; učitelji, profesorji in gluhi iz: Italije, 
Španije, Turčije, Litve, Latvije ter INUK inštituta 
iz Maribora Slovenija. Nataša Rebernik je ob 
pomoči dveh tolmačev španskega znakovnega 
jezika ter teolmačice slovenskega znakovnega 
jezika predstavila goste teh izobraževalnih institucij 
iz teh držav. Po prisrčni dobrodošlici, ki ga je 

izrekla predsednica našega društva Ernestina 
Savski je med nami kar hitro stekel pogovor. 
 
Vsak znakovni jezik gluhih po svetu je jezik zase, 
razlike se vidijo že znotraj iste države, vendar pri 
nas to ni bil problem. Kar hitro smo spoznali, da je  
znakovni jezik gluhih zelo priročen, saj se lahko 
sporazumevamo. Vsekakor pa brez tolmačev ne gre 
povsem brez težav. V veliko pomoč sta nam bili 
tolmačica španskega znakovnega jezika in naša 
tolmačica Anja Kotnik.  

Spoznali smo, da ima znakovni jezik prednost pred 
govornim. Ni nam treba poznati tujih jezikov. 
Sekretar Milan Kotnik je obiskovalcem predstavil 
naše društvo, aktivnosti in delovanje društva.  
Naše skupne urice so hitro minile. Izvedeli smo 
veliko novega.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob zaključku smo obiskovalcem razdelili 
spominska darila našega društva. Zahvalili smo 
drug drugim za prisrčen obisk. Upamo, da se še 
kdaj srečamo. Bili so zelo prijazni. 

Med seboj smo si imeli veliko za povedati 
in za vprašati 

Komunikacija med nami nam ni delala težav.  
Mnogo zanimivih stvari smo si imeli za povedati. 
Tudi gosti so bili prijetno presenečeni nad našim 

društvom in koliko nas se srečuje. 

Sekretar Milan Kotnik je predstavil  
Delovanje in aktivnosti društva 

Prisrčen sprejem tujih gostov med  nami. 

                          Andreja Pivec        
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ZAHVALA DONATORJEM 

Projekt MATH (Model Adapted to Hearing 
Impaired) financira Evropska Unija skozi program 
ERASMUS+. V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 7 
evropskih držav (Slovenija, Italija, Španija, Litva, 
Latvija, Romunija in Turčija kot koordinatorska 
država). V Sloveniji projekt izvaja INUK inštitut.  
 

Cilj projekta MATH je ustvariti spletno platformo 
za gluhe in naglušne učence, stare od 6 do 15 let, 
kjer bodo na voljo digitalne učne vsebine s 
področja matematike. 
 
 
 
 
 
 
 
Platforma bo vključevala video posnetke predavanj, 
rešitve, izpite in interaktivne vaje. Vse vsebine 
bodo vsebovale tudi podnapise in razlago v 
znakovnem jeziku.  
 

S pomočjo tega spletnega orodja bodo gluhi in 
naglušni učenci izboljšali svoje znanje matematike, 
povečal se bo njihov učni uspeh, imeli pa bodo tudi 
možnost, da dosegajo enake rezultate kot njihovi 
slišeči vrstniki. 

         DA               NE        PROSIM       HVALA 
 
Poleg tega bo učiteljem platforma predstavljala 
pomemben vir digitalnih gradiv, ki jih bodo lahko 
uporabljali tako pri pouku na daljavo kot tudi v 
razredu.  
 
Obiska so se udeležili predstavniki: Zavod za gluhe 

Torino (Italija), Regionalni direktorat za 
izobraževanje Eskişehir (Turčija), Osnovna šola za 

gluhe Ahmet Yesevi (Turčija), Šola za robotiko 

(Litva), Fundacija CNSE za odpravljanje 

komunikacijskih ovir (Španija),  Osnovna šola za 

gluhe Valmiera (Latvija),  INUK Inštitut za 

napredno upravljanje komunikacij, Maribor. 

V imenu članov društva se 
iskreno zahvaljujemo podjetju 

Staninvest,  
družba  za poslovanje z nepremičninami d.o.o., 

Koroška c. 33, Maribor 
 

ZA DONACIJO 150,00 EUR 
KI SMO GA NAMENILI ZA NAKUP  

NOVEGA PLINSKEGA ŽARA. 

Nataša Rebernik, Inštitut INUK 

PROJEKT MATH 

ISKRENA HVALA   
LIONS KLUBU PIRAMIDA 

MARIBOR 
Ulica heroja Šlandra 10, Maribor 

 

ZA DONACIJO 2000 BATERIJ 
za slušne aparate in 400 baterij 

AAA, AA. 

Boštjan Messner, Lions Klub Piramida Maribor 
in Ernestina Savski, predsednica 



 

 

 

PREDSTAVITEV GLUHOTE NA 
FILOZOFSKI FAKULTETI MARIBOR 

Sporazumevanje je pojem, ki je ključen za človeka, 
njegov obstoj in medsebojne odnose. Jezik je 
pojem, ki je tesno povezan z identiteto in kulturo 
posameznika znotraj skupnosti ali družbe. S 
katerim jezikom in na kak način se 
sporazumevamo, nas opredeljuje in je velik del 
naše osebnosti, prav tako pa nas povezuje z 
drugimi ljudmi znotraj naše jezikovne skupnosti. V 
četrtek, 16.6.2022 smo študentje Filozofske 
fakultete v Mariboru na tečaju slovenskega 
jezikovnega jezika dobili mali vpogled v življenje, 
kulturo, zgodovino in jezik gluhih in naglušnih v 
Sloveniji. 
 

Tečaj se je začel z uvodnim nagovorom 
strokovnega delovca-sekretarja društva gluhih in 
naglušnih podravja Maribor, Milanom Kotnikom, 
ob tem pa je tolmačica, Anja Kotnik, z rokami 
sočasno interpretirala v slovenski znakovni jezik.  
 

Ozavestil nas je o težavah in problemih s katerimi 
se skupnost srečuje, predvsem na ravni izobrazbe iz 
šolstva ter pri zaposlovanju. Čeprav je slovenski 
znakovni jezik umeščen v Ustavo kot avtohton 
jezik skupnosti gluhih uporabnikov tega jezika, je 
še veliko prostora za izboljšanje položaja 
posameznikov te skupnosti pri vključevanju v 
družbo. Poučil nas je o gluhoti in naglušnosti ter 
naštel različne možne vzroke, ki vodijo do okvare 
sluha ali popolne gluhosti.  
 

Predstavil je vlogo in pomembnost športa in 
rekreacije gluhih ter ob tem omenil izjemne 
dosežke, ki so bili doseženi na tem področju 
znotraj skupnosti.  
 

Mislim, da nam je povedano vsem dalo prostor za 
razmišljanje o stvareh, za katere se prej nismo 
zavzeli, kar kaže na pomembnost takih dogodkov.  
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Kljub izredno zanimivem govoru pa je bila moja 
pozornost usmerjena v opazovanje tolmačenja. 
Opazovala sem kretnje, nekatere sem po 
določenem času lahko raztolmačila iz tega kar je 
bilo povedano in si jih poskušala zapomniti.  

Po koncu govora smo prispeli na zabavni del, na 
praktični del. Na tečaju smo se naučili osnov 
slovenskega jezikovnega jezika in to na sproščen 
način, obdan s humorjem in smehom. Popolno 
ozračje za učenje novih stvari. Tečaj me je, kot 
študentko prevajalko, spomnil na čar učenja novega 
jezika. To so novi izzivi, zanimivi ljudje in zgodbe, 
ki navdihujejo in širijo obzorja. Po tem tečaju lahko 
trdim, da bom z učenjem slovenskega znakovnega 
jezika nadaljevala. 

 
Ob koncu tečaja smo se naučili kretenj, ki 
sporočajo, da imaš nekoga rad, da nakoga ljubiš.  
 
Zato se mi zdi primerno, da tudi sama pisanje 
zaključim z opomnikom, naj to sporočilo nikoli 
ne pozabimo deliti s svojimi ljubljenimi – naj bo 
to s kretnjo, besedo ali dejanjem. 
 
 
 

Predstavitev gluhote in slovenskega 
znakovnega jezika na Filozofski fakulteti 

Na predstavitvi so bili: Ernestina Savski, 
predsednica, Milan Kotnik, sekretar, Franc 

Perkovič, Radovan Milenovič in  
tolmačica Anja Kotnik 

Iva Šmajgert, študentka 
Filozofska fakulteta v Mariboru 

Udeleženci predstavitve na fakulteti 



 

 

V soboto 7.5.2022 je Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih občin Slovenske Konjice Vitanje 
organiziralo ribiški turnir. Turnir je potekal na 
Selskem vrhu pri Zbelovem ob ribniku Jernječek. 

Zbor ribičev se je pričel ob 7.00 uri zjutraj. Po 
protokolarnem programu je ob 7.30 sledil pozdrav 
in  žrebanje številk za lovna mesta. Ob 8.00 se je 
pričelo tekmovanje.  

Dan ni bil ravno naklonjen ne ribičem in ne ribam. 
Ribiči so imeli slab ulov in ribe so se zaradi 
deževnega vremena še bolj skrivale in niso 
prijemale na vabe. 

Pri lovljenju so ribiči lahko uporabljali mrežo 
čuvarico. Dovoljene so bile vabe, ki so ribam 
prijazne. V ribniku Jernejček prebivajo naslednje 
vrste rib: krap, rdečerepka, rdečeoka, ploščič in 
amur. 

Ribiški turnir se je končal ob 12.00 uri. Sledilo je 
tehtanje ulova in razglasitev rezultatov. 

Ekipno so naši tekmovalci dosegli 4. mesto, katero 
so sestavljali Andrej Klančnik, Marjan Bratkovič 
in Jože Koser. Njihov ulov je skupaj tehtal 3.425 g. 

Na 6. mesto v ekipnem tekmovanju sta se uvrstila 
tudi naš Peter Terbuc in Franci Korošec. 

Posamezno je najboljši ulov dosegel Marjan 
Bratkovič in se uvrstil na odlično 2. mesto. 

Po napornem in mokrem dnevu so jim gostitelji 
postregli z dobrim golažem. Sledilo je slovo z 
željo, da ko se naslednjič srečajo, da bi imeli bolj 
prijazno vreme. 

Za dosežene rezultate mariborskih 
ribičev iskreno čestitamo. 

 

TURNIRJI V RIBOLOVU 
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REKORDEN ULOV RIBIČEV NA 
TURNIRJU V PESNICI 

Prijateljski turnir v športnem ribolovu v soboto 
14.5.2022 je potekal v organizaciji našega društva 
na ribniku Jelenče v Pesnici. Udeležili so se ga 
ribiči sedmih društev. Tekmovanje je potekalo 
ekipno in posamezno. Zbrali so se ob 7.00, sledil je 
pozdrav in žrebanje številk lovnih mest. Vreme je 
bilo ugodno. Tekmovanje je potekalo v dobrem 
vzdušju do 12.00 ure. Sledil je uradni del: tehtanje 
ulova in razglasitev rezultatov. Ekipno se je 
najbolje uvrstilo naše društvo, ki so ga zastopali 
Jože Koser, Marjan Bratkovič in Franci Korošec. 

Skupaj so ulovili 90.260 g rib in tako zasluženo 
osvojili 1. mesto ekipno. Sledilo jim je društvo iz 
Slovenskih Konjic s 84.100 g ulova in na tretjem 
mestu društvo iz Murske Sobote 43.720 g ulova. 
Zelo so bili zadovoljni s svojim rekordnim ulovom, 

skupno kar 340.980 g rib. 
 

Posamično je bil najbolj uspešen naš odlični ribič 
Marjan Bratkovič z 2. mestom. Franci Korošec je 
bil četrti in Jože Koser peti. Kot se spodobi za 
vsako tekmovanje so bili tudi tokrat tekmovalci 
deležni tradicionalnega toplega ribiškega kosila. 
Uspešen dan so zaključili v prijetnem druženju še 
pozno popoldan. 

Za odličen uspeh mariborskih 
ribičev iskrene čestitke. 

              Simona  Kristl 
         Simona  Kristl 



 

 

In je prišla težko pričakovana sobota. Bilo je bolj 
turobno jutro, na koledarju se je pisal datum 7.5 
2022. Na dan se nas je ekipa ribičev iz našega 
društva pripravljala za odhod proti Slovenskim 
Konjicam. Zbrali smo se pri našem sotovarišu 
Andreju Klanjčniku na Taboru. V ekipi nas je bilo 
štiri in smo jo sestavljali: Jože Koser, Terbuc 
Peter, Andrej Klanjčnik in moja malenkost Marjan 
Bratkovič. Nekaj po šesti uri zjutraj smo krenili na 
pot in ob sedmi uri smo že prispeli na končni cilj 
na ribnik Jernejček. Tukaj so nas že pričakali 
ljubitelji ribiči iz drugih društev. Prisrčno smo se 
pozdravili. Prišli so ribiči iz različnih koncev 
Slovenije. Nastalo je pet ekip, ki so jo sestavljale: 
ekipa iz Slovenskih Konjic, Velenja, Ljubljane, 
Dravograda in Maribora. 

 
 
 
Prva naša naloga po protokolu je bilo žrebanje 
številk za lovna mesta. Vsak posameznik se je 
odpravil na svojo določeno mesto. Ob osmih se je 
pričela tekma, ki je trajala štiri ure. Ta dan je bil 
zelo neugoden za lovljenje rib, ker je precej 
deževalo in veter je močno pihal. Ob takih pogojih 
tudi ribe ne prijemajo in se potuhnejo globlje v 
mulj na dno jezera. Ker je bil ulov bolj slab so 
tudi ure zelo počasi tekle. Bilo je res naporno. 

Komaj smo čakali, da bo napočil čas za konec 
tekme. Dočakali smo tudi to uro dvanajst. Sledilo 
je preverjanje in tehtanje ulova. Po tehtanju 
ulovljenih rib je sledilo razglasitev najboljših 
rezultatov in podelitev nagrad v obliki medalj in 
pokalov. Naša ekipa Maribora je dosegla četrto 
mesto po teži ulovljenih rib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilo je veliko ribičev, ki niso uspeli ujeti niti ene 
ribice. Posamezno se je Maribor bolje odrezal, saj 
sem dosegel drugo mesto po rezultatu s 3425 g 
ulovljenih rib. Z rezultatom sem bil zelo 
zadovoljen. Po uradnem delu tekme je sledil še 
bolj prijeten del. Domačini so na pogostili z 
odličnim golažem in prilogo. Hrana nam je zelo 
teknila, ker smo bili premraženi in že pošteno 
lačni. Po prijetnem druženju je napočil čas za 
odhod domov. Ob slovesu smo si zaželeli 
prihodnjega snidenja, ki bi lahko bil ob bolj 
prijaznem vremenu in boljšem ulovu. Kljub temu 
nam bo tekma ostala v prijetnem spominu, saj smo 
dan preživeli v idiličnem okolju ribnika, ki ga 
obdajajo drevesa bližnjega gozda in čudoviti 
travniki. 

ZGODBA NAŠEGA RIBIČA 

Idilična pokrajina z  ribnikom Jernejček 

Ko dežuje se tudi ribe skrijejo     Marjan Bratkovič 
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Udeleženci ribiškega turnirja  



 

 

Film Oma je zgodba o osamljenosti, o zavrženosti, 
izključevanju, pozabi in hkrati prijateljstvu ter 
hvaležnosti. Film je nastal v produkciji »Rhaego 
produkcija« leta 2021 in ob finančni pomoči 
Slovenskega filmskega centra. 

 
 

 
Sodelujoči ob nastanku filma: 
Režija in scenarij: Tadej Čater 
Direktor fotografije: Janez Stucin 
Avtor glasbe: Aljaž Čater Rodošek 
Montaža: Zlatjan Čučkov 
Snemalec zvoka: Vincent Laurence 
Producent: Blanka Kante 
 
Film je bil zelo zanimiv in naša Ivica je odlično 
odigrala svojo življenjsko vlogo. S svojim delom 
je ponovno dodala svoj kamenček v mozaiku za 
večjo prepoznavnost gluhih tudi na kulturnem 
področju.  

Iskrene čestitke in velik poklon 
Ivici Burgrraf. 

V sredo, 11.5.2022 ob 19.00 uri, smo bili na 
premieri novega dokumentarnega filma »Oma«. 
Zbrali smo se v veliki dvorani Vetrinjskem dvora, 
ki deluje pod okriljem Narodnega doma Maribor. 
V filmu nastopa naša dolgoletna in tudi najstarejša 
članica našega društva Ivica Burggraf, ki je igra 
vlogo stare mame. Zaradi tega smo bili še bolj 
nestrpni in radovedni. Film je nastal v produkciji 
Rhaego produkcija in ob finančni pomoči 
Slovenskega filmskega centra. 

Film Oma je zgodba o devetdeset let stari gluhi 
babici, ki svoji vnukinji pripoveduje svojo 
življenjsko zgodbo. Ko je bila stara devet let je 
hudo zbolela za meningitisom in popolnoma 
oglušela. Življenje se ji je postavilo na glavo. 
Spominja se zvokov reke, ki je tekla skozi mesto, 
v glavi ji še vedno ropotajo odmevi škornjev 
nemških  SS vojakov, ki so korakali mimo njihove 
hiše, spominja se časov, ki jih je preživela v 
gluhonemnici v Gradcu, kjer je ugotovila, da 
lahko živi tudi z gluhoto, spoznala moža, 
predvsem pa je našla prijateljico, s katero sta 
ostali povezani vse življenje.  

PREMIERA FILMA »OMA« 

Ivica Burggraf v vlogi babice 

Foto iz arhiva: gluha babica in vnukinja  
v času  II. svetovne vojne 

Ivica Burggraf na filmskem platnu 

Nad filmom in vlogo naše Ivice smo bili zelo 
navdušeni in ji namenili velik aplavz. 

Mira Meš Pivec 
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PREDAVANJE:  »ZDRAVO JEM« 
Na rednem srečanju v društvu smo 4.5.2022 
pripravili drugo srečanje s predavateljico Marjano 
Lesničar, diplomirano medicinsko sestro. Pod 
okriljem ministrstva za zdravstvo in evropske 
unije pripravila predavanje na temo »Zdravo 
jem– drugi del«.  Glavna nit predavanja je bila 
tema o tem, ali ljudje razmišljamo, kako se zdravo 
prehranjevati in kaj nam v tem sodobnem času 
preprečuje, da bi lahko poskrbeli za zdrave 
obroke. 

24.5.2022, tudi v sredo popoldan je sledil tretji del 
predavanja »Zdravo jem«. Tudi tokrat nas je 
prišlo veliko število poslušat in tudi sodelovati s 
vprašanji, ki so nas zanimala na temo. Posebna 
pozornost na tem predavanju je bila usmerjena na 
temo: »Kako stres vpliva na prehranjevalne 
navade«. Zelo pomembno je kako se izogniti 
stresu, ki je mnogokrat glavni dejavnik za 
nastanek bolezni. Pridobili smo mnogo novih 
informacij in znanja. Zdaj je samo na nas ali bomo 
znali to upoštevati in tako bolje živeti. 

PREDAVANJE: 
TEHNIČNIPRIPOMOČKI« 

REHACENTER SLUH izvaja posebne socialne 
programe za gluhe in naglušne uporabnike, ki 
potrebujejo tehnične pripomočke pri vsakdanjem 
življenju. Povezujejo se z vsemi društvi  po 
državi, ki so povezani v Zvezo društev gluhih in 
naglušnih Slovenije. 
 

Pred redno letno skupščino društva smo imeli še 
predavanje o tehničnih pripomočkih. Roman 
Demir iz Reha center Sluh nam je podrobno 
predstavil vsak pripomoček posebej in sicer: 
svetlobni zvonec, slušno zanko, brezžične 
slušalke, videofon, budilko, potovalno budilko, 
svetlobno napravo, ki utripa ko zazvoni telefon 
itd.  

Predavatelj Roman Demir se strinja s tem, da 
gluhota ni brez razloga ena najtežjih invalidnosti.  

Razvoj sodobne tehnologije odstranjuje 
komunikacijske ovire in omogoča enakopravnejši 
položaj gluhih v družbi. 

PREDAVANJA: ZANIMIVO, POUČNO 
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Predavanja se je udeležilo veliko naših članov, 
saj je tema  predavanja  zelo dobrodošla za 
naše ozaveščanje o zdravi  hrani in  zdravju 

Predavateljici Marjani Lesničar, dipl. med. sestri,  
se zahvaljujemo za zelo dobro predavanje in 

predstavitev zdrave prehrane.  Predavanje nam 
bo v veliko pomoč pri  spopadanju z  

vsakodnevnimi težavami. 

Prikaz uporabe svetlobne naprave, ki utripa 
in tako opozori gluho oseb, da ga nekdo  

kliče na hišni telefon. 

Danilo Žižek Danilo Žižek 



 

 

V našem društvu si še posebej prizadevamo za 
našo podružnico na Ptuju. Iz Ptuja in njegove 
okolice je veliko oseb z okvaro sluha. Že več let 
se trudimo z Mestno občino Ptuj dogovoriti, da bi 
naglušnim uporabnikom slušnih aparatov na 
občini bila omogočena namestitev indukcijske 
zanke. 

 
 
Indukcijska zanka v prostoru omogoča, da njihov 
slušni aparat ojača govorjeno besedo in tako lahko 
bolj razločno slišijo in razumejo. 
 
Namestitev indukcijske zanke v prostor omogoča 
uporabnikom slušnih aparatov, da ti lahko 
poslušajo govoreče osebe,  televizijo, radio, in 
ostale zvočne vire. To pomeni, da lahko uporabnik 
posluša določen zvočni vir brez motenj iz okolja. 
 
Upamo, da bo naše prizadevanje za pridobitev 
sredstev od občine obrodilo sadove. 

18.5.2022 smo na Podružnici Ptuj pripravili 
piknik. Vse potrebne pripomočke: žar, posodo, 
jedilni pribor in ostalo kar je potrebno za izvedbo 
je na naše dvorišče pripeljal naš sekretar Milan 
Kotnik in predsednica Ernestina Savski.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postavili smo nov doniran žar in ga prvi krstili s 
pečenimi čevapčiči in mesom. Punce so narezale 
zelenjavo kot prilogo. Pripravile kruh, pijačo in 
pribor na mize. Bilo nas je kar lepo število, 
veselih in žara željnih dobrot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob dobri hrani in pijači je druženje še lepše. 
Hvala za lep dan, ki ga še dolgo ne bomo pozabili. 

PODRUŽNICA PTUJ 
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Druženje članov v podružnici na Ptuju 

Imamo lepo urejene društveneprostore v 
podružnici na Ptuju 

Priprave  na piknik 

Akcija  priprave hrane  se je pričela 

Danilo Holc 



 

 

ŠPORTNE IGRE INVALIDOV 

Stran 18 

Letos so v Mariboru potekale že 13. športne igre 
invalidov pod skupnim imenom »Športna 
pomlad«. Nekaj sto tekmovalcev se je zbralo v 
Športnem parku Tabor, kjer so se pomerili v 
devetih športnih disciplinah. 
 
Tekmovanja so potekala v metanju pikada, 
kegljanju, ruskemu kegljanju, malem nogometu, 
šahu, namiznem  tenisu, metu na koš in košarki na 

vozičkih. Vse to so športne discipline, v katerih se 
je pomerilo 290 športnic in športnikov iz 16 
invalidskih organizacij. 
 
Dogodek, ki se je po po dveh letih po koroni vrnil 
brez omejitvenih ukrepov, je beležil visoko 
udeležbo tekmovalcev in obiskovalcev. 

Mariborska občina nam je omogočila vso podporo 
pri organizaciji prireditve. Podžupanja MOM,  
Alenka Iskra je v svojem pozdravnem nagovoru 
dejala, da je izredno vesela , da je dvorana polna. 
Da imajo  športne igre velik pomen za vse, ki 
sodelujejo pri pripravi,  tega prijetnega  dogodka. 

Predsednik Sveta invalidov Mestne občine 
Maribor Milan Kotnik meni, da je invalidski šport 
dobro organiziran. Kot je pojasnil, svet združuje 
20 invalidskih in 2 humanitarni organizaciji, 
dogodek pa ima po njegovih besedah velik pomen 
tudi za širšo javnost. S tem so občani seznanjeni s 
problemi s katerimi se invalidi vsakodnevno 
srečujejo v skupni družbi. 

Pozdravni nagovor: predsednik  Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor, Milan Kotnik 

Vodje in koordinatorji tekmovanj posameznih 
športnih disciplin 

Tekmovanje v šahovski disciplini 

Če ti preostane samo še en dih, 
ga porabi za to, da rečeš hvala. 

Pam Brown 

http://lepemisli.org/55/
http://lepemisli.org/55/
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Na športnih igrah je bilo veliko dobre volje in 
nasmehov, tako med tekmovalci kot med publiko. 
Športne igre so navdih za lepše življenje invalidov. 
Invalidi lahko skozi šport dokažejo, da so 
enakopravni člani naše družbe. Najbolj je 
pomembno, da se družimo in drug drugega 
spodbujamo.  

Naši najboljši tekmovalci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Posebne čestitke naši članici za izreden rezultat v 
igranju ruskega kegljanje, kjer je dosegla 1. mesto 
med posameznicami. 
 
 
                   Nada Pihler 

 
 
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke 

                                      Simona Kristl 

Tekmovalci na tekmovanju v ruskem kegljanju 

Košarkarska tekma na vozičkih 

Nogomet na travi 

Prejemniki medalj iz  ruskega  kegljanja:    
2. ekipno Vesna Burk,  Nada Pihler, 
Ernestina  Savski, Zdenka Jamnikar 

Prejemniki medalj iz  pikada: 3. mesto 
Shala Faik,  Beganovič Rašid,  Cvetka 

Bratkovič, Marjan Bratkovič 

Prejemniki medalj iz meta na koš:  
Milan Kotnik za 2. mesto 
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DRUŽABNO SREČANJE - PIKNIK 

 
Simona Kristl 

Društvo je tudi letos v mesecu maju pripravilo 
spomladansko-poletni piknik za svoje člane. Zbrali 
smo se na dvorišču našega društva. Člani društva se 
radi udeležujemo vseh srečanj, ki jih društvo 
organizira za nas in strokovne delavce. Radi 
poklepetamo, se zabavamo ob veselih 
pripovedovanjih in se igramo razne igrice. Gluhim 
in naglušnim tako druženje veliko pomeni, saj jim 
je tako omogočeno bolj sproščeno življenje od 
vsakdanjika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas je prehitro minil. Še gasilsko fotografijo z 
zadovoljnimi trebuščki smo naredili. Tako super 
piknik moramo čimprej ponoviti. 

Brez pridnih rok Suzane in Simone  ne bi 
bilo dobre  hrane. Vedno radi pomagata,   

ko je to potrebno. 

Mojstra v  pripravi žara  sta že tradicionalno 
bila Frenki in Milan. Res znata pripraviti 

okusno pečene mesne dobrote. 

V prijetni senci za mizami se je zbralo že veliko  
članov. Ob pijači in piškotkih smo veselo 
kramljali.  Vedno je lepo, ko smo skupaj. 

Gluhi se zelo radi gremo zabavne igre. 
Vedno pripravimo nekaj novega. Ob tako 
lepem vremenu  in vonju, ki je prihajal od 
pečenja z žara  smo še bolj navdušeno 
tekmovali. Najboljše  so čakala  majhna 

sladka darila. 
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DIGITALNI BON 

To leto 2022 smo od države dobili digitalni bon. 
 
Njegova vrednost je 150 €.  
 

Porabili ga bomo lahko za nakup računalniške opreme: 
računalnika (namiznega, prenosnega ali tabličnega),  
računalniškega zaslona, tipkovnice, miške,  
tiskalnika, 
spletne kamere, slušalk, 
posebne računalniške opreme za invalide. 
 

Digitalni bon dobijo: 
osnovnošolski otroci, ki obiskujejo 7., 8. ali 9. razred, dijaki, študenti in s 
tarejši od 55 let, ki bodo morali na tečaj osnovnih digitalnih veščin! (tečaji bodo na voljo od septembra 
2022 dalje, bodo BREZPLAČNI ter pogoj za pridobitev digitalnega bona.) 
 

Boni so lahko združljivi. 
Združite lahko bone več otrok (sorojencev). 
POZOR: Ne morete pa združiti bonov otrok z boni staršev ali 
starih staršev. 
 

Digitalni bon boste lahko koristili od 15. junija do 30. 
novembra 2022.  
 

Za unovčitev bona bomo potrebovali: 
Izjavo o unovčitvi digitalnega bona 22. 
Izjavo o združitvi digitalnih bonov 22 (če boste bone združili 
( samo v primeru bratov in sester v družini)). 
Izjavi najdete na spletu in ju podpisani predložite ob nakupu. 
 

Uredila v lahkem branju: Simona Centner Lilek 

 

EVROPSKA KARTICA 
UGODNOSTI ZA INVALIDE 

 
Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v naslednjih državah EU: Slovenija, Ciper, 
Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so 
jim na voljo v posameznih državah. Kartica je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in 
naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in 
težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti.  
 

S kartico ugodnosti bodo lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja, 
še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. 
 

Aktualne ugodnosti so predstavljene na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je 
objavljena baza ugodnosti in na mobilni aplikaciji »INVALIDSKA KARTICA« , ki si jo lahko 
naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play. 
 

EU kartico ugodnosti lahko upravičenci dobijo na vseh upravnih enotah v Sloveniji. 
 

Pri pisanju vloge vam lahko pomagamo v pisarni društva v času uradnih ur. 

http://www.invalidska-kartica.si/
https://www.apple.com/itunes/download/
https://play.google.com/store


 

 

 

SREČANJE  ŠTIRIH DRUŠTEV 
SAVINJSKO ŠTAJERSKE REGIJE 

18.6.2022 je Društvo oseb z okvaro sluha Celjske 
regije pripravilo že tradicionalno srečanje društev  
iz Savinjske in Štajerske regije. Zanimanje naših 
članov za srečanje je bilo veliko. S polnim 
avtobusom smo se odpeljali proti Laškem, kjer je 
potekalo srečanje. Pot nas je vodila vse do 
planinskega doma Šmohor  nad Laškem. 

Navdušeni smo bili nad čarobno naravo in urejeno 
okolico doma. Zbralo se nas preko sto članov iz 
različnih društev. Veseli smo bili vsakega obraza, 
saj se med seboj že dobro poznamo. Srečujemo se 
vsako leto. 

Srečanje poteka po ustaljenem načinu dogodkov 
in se prične s pozdravi predsednikov društev. 
Nobeno srečanje ne mine brez družabnih iger. 
Sestavili smo posamezne ekipe za zabavna 
tekmovanja. 

 
 
 Med vožnjo smo uživali v čudovitem pogledu na  

naravo 

Zbralo se nas je veliko članov. Veseli obrazi, 
pozdravi in tudi objemi so se kar vrstili, ker smo 
srečali mnogo poznanih obrazov. Vedno smo 

zelo srečni, ko se dobimo. 

Naša dežela je lepa, posebej poletje ima 
svoj čar. Ljudje smo bolj zdravi, veseli, 

srečni in vsakdo najde svoje  navdušenje 
nad lepoto narave. Marjan in Rašid 

obožujeta  lipove cvetove in pijeta  čaj iz 
posušenih cvetov. 

Pozdrav predsednikov društva z izrečeno 
dobrodošlico vsem obiskovalcem.   

Članom so zaželeli  
lepo druženje  in veliko zabave. 

Tradicionalnega druženja srečanja štirih 
društev gluhih in naglušnih se zaradi  

zanimivosti udeležujejo tako mladi kot 
starejši. Ponosni smo na to. 

Domena za povezovanje srečanja je bila 
v rokah in besedi simpatične voditeljice 

Ljudje hodimo  skozi hrup in naglico sveta 
in se  spominjamo  miru, ki ga najdemo le  

v tišini.  Svojo resnico pripovedujmo 
mirno in jasno kot gluho bitje.  

Prisluhnimo drugim, vsakdo ima svojo 
zgodbo. 
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Simona Kristl 

Pomerili smo se v igranju pikada, vlečenju vrvi, 
skakanju v vrečah in igranju odbojke. Kljub 
vročemu vremenu in pregretimi telesi smo se 
borili po najboljših močeh. Med igrami je bilo 
zelo dobro in navijaško vzdušje. Poletje je 
najboljši letni čas za take igre. In še pljuča si 
dobro prečistimo. 

Gostitelju  Društvu oseb z okvaro sluha Celjske 
regije se zahvaljujemo za prisrčen sprejem in 
odlično organizacijo srečanja.                                         

Sestavljali smo ekipe za organizirane  
družabne igre. 

Igranje pikada, tako kot nekoč, ko še ni bilo za 
to posebej pripravljenih igralnic. Veliko lepše je 

v naravi. 

Odbojka na travi, nekateri bosi kot bi igrali na 
vroči mivki ob morju 

Navijači v senci in hladno pijačo. Borben duh  
ob navijanju za našo ekipo. Na koncu  ni bila 

pomembna zmaga, temveč zabavno in veselo 
igranje s prijatelji. 

Najbolj zabavna in vroča igra  je bila zagotovo  
skakanje do cilja v rumenih vrečah.  

Bili smo kot avstralski kenguruji. 

Najboljši med najboljšimi je bila naša ekipa v 
igranju ruskega kegljanja. Morda za to, ker  je 

bila v ekipi  naša predsednica. Kdo ve?  

V tradicionalnem vlečenju vrvi pa tako ali tako 
zmaga le močnejši 

Po dobro pripravljenem  in odločnem kosilu, 
sledi še gasilska fotografija in obljuba, da se 

srečamo prihodnje leto na drugem koncu 
naše dežele. 
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IZLET V NAJLEPŠO VAS SLOVENIJE 

V soboto 28.5.2022 smo preživeli še en čudovit 

dan. Društvo je za svoje člane pripravilo čudovit 

izlet, ki je pred tem skrbno izbran in planiran, da je 

zanimiv za naše člane. Ob 8.00 uri smo se z 

avtobusom odpeljali novim zanimivostim naproti. 

Pripeljali smo se do dvorca Štatenberg, ki se na 

razgledni vzpetini dviga nad krajem Makole ob 

robu Haloz. Pred njim nas je pričakal animator z 

prisrčno dobrodošlico. Kar hitro smo se spoznali. 

Popeljal nas je po prostorih dvorca. 

 

 

 

 

 

 

 

Med postanki nam je na zanimiv način povedal in 

s pripovedovanjem slikovito prikazal zgodovino 

dvorca. Danes je dvorec  znan po tem, da je 

predvsem kot unikatna poročna destinacija, saj v 

Sloveniji ni veliko krajev, kjer na enem mestu 

najdete tako izjemen prostor za slavje, ki vključuje 

tudi kapelico za obred in možnost prenočitve za 

povabljence. Krasita ga tudi lep kostanjev 

drevored ter park z zanimivim rastlinjem. Za 

gradom, pa najdete tudi gozdiček po katerem vas 

10 minutna hoja pripelje do treh grajskih ribnikov. 

Stari del Studenic je poseljen ob dolini Toplega 

potoka vse do samostana dominikank.  Znamenitost 

Studenic so kraški izvir Toplega potoka, samostan 

ter stari grad. 

Studenice so manjša vas, ki leži v slikoviti dolini 

reke Dravinje ob vznožju gore Boč. Okoli 

samostana dominikank vodi zanimiva in poučna 

naravoslovna učna pot. Od ogromnega kompleksa 

je danes na ogled postavljena le baročna cerkev sv. 

Treh kraljev. Današnjo podobo je dobila v 18. 

stoletju. Krasijo jo razkošni baročni oltarji, kipi, 

slike, orgle in veličastna nunska empora. 

 

V molilnici dominikanskih sester 

Okoli leta 1230 je Zofija Rogaška začela graditi 

hospital s cerkvijo. Po letu 1237 je po zaslugi ene  

sestre v Studenicah je nastal ženski Marijin 

samostan.  

Samostan dominikank v Studenicah 
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Po ogledu samostana smo se z avtobusom odpeljali 

v središče Makol. Tukaj nas je pričakala vodička iz 

Turističnega društva Makole. Na terasi gostilne 

smo posedeli in pojedli naše že pripravljene 

sendviče. Pridružila sem nam je turistična vodička 

iz Makol. Ob razlagi prijetne vodičke smo si 

ogledali obnovljeno turistično hiško v kateri so 

razstavljene znamenitosti kraja in krušna peč, ki jo 

še vedno občasno zakurijo in pečejo domač kruh.  

 

 

 

 

 

 

Nato nas je vodička popeljala do znamenitega 

mlina na veter. Ogledali smo si postopek priprave 

moke na star zgodovinski način. Z hribčka je 

čudovit pogled na zelo lepo urejeno vas Makole in 

okolico. 

Ob zaključku zelo prijetnega sprehoda skozi vas  

smo se z avtobusom ponovno odpeljali v smeri 

Majšperka. Tukaj smo v gostišču Špajza imeli 

rezervirano kosilo. Med pojedino zelo dobre hrane 

smo se veselo pogovarjali in si izmenjavali današnje 

vtise. Kljub tem, da vreme ni bilo sončno je bilo 

vzdušje zelo prijetno. 

Polni lepih občutkov in zadovoljstva smo se pozno 

popoldan odpravili proti domu. Ta izlet bomo imeli 

še dolgo v lepem spominu. 

                                            Mira Meš Pivec    
V mlinu na veter v katerem so mleli žito 

Milan in Ernestina  sta  za nekaj trenutkov 
postala sošolca v šoli Studenice 

Posebno obliko ohranjanja naše dediščine 
predstavlja mlin na veter v Makolah. Lesena 
stavba mlina ima v svoji notranjosti mlinsko 

napravo z mlinskima kamnoma, ki ju poganja 
vetrnica. Pogonski del mlina z vetrnico je vrtljiv, 

saj se mora vetrnica vedno usmerjati v smer 
pihanja vetra. 
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ZABAVA 
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JUNIJ 

BEDENIK MAGDALENA 
BELŠAK  BORIS 
BELŠAK TEREZIJA 
BIZJAK ZVONKO 
CEBEK BORIS 
ČEH TEA 
GAP DUŠICA 
GRADIŠNIK ANTON 
ILIJEVEC ANICA 
JAVORNIK NAJA 
HOČURŠČAK BORIS 
KOBAN FRANC 
KOPRIVC MATEJA 
KORBAR JASMINA 
KRANJC MARIJA 
KRAVANJA GABRIJEL 
LETONJA ŽAN 
LIPIČNIK ERIKA 
LONGAR LILIJANA 
MUSTER SUZANA 
MEŠ PIVEC MIRA 
PEPEVNIK MILJANA 
PERC VIDA 
PETER ANA 
PODGORŠEK ALOJZ 
RIBIČ ANA 
SAVEC SLAVICA 
THUMA BOJAN 
TUŠ ZORAN 
VAVDI MATEJA 
ZAFOŠNIK PETER 

MAJ  

BEZJAK BOŠTJAN 
BRAČKO JANEZ 
FERK ŽAN 
GALUN PRIMOŽ 
GRAJFONER PAVLA 
KOLARIČ MILAN 
KRAJNC RADOVAN 
KRIVEC PETER 
KOLARIČ MILAN 
KOTNIK MARIJA 
KRONIĆ MELITA 
KROPE VILMA 
MOHORKO DOMINIK 
PAVLINEK ALOJZ 
PETROVIČ ANTON 
POLIČ GRUJIĆ JANKO 
REPNIK ALOJZ 
ŠKOF VALERIJA 
ŠMIT IVAN 
ŠPES MARIJA 
TERTINEK  ANJA 
TERTINEK ULA 
TURK ZMAGO 
VASTL  IVAN 
VODUŠEK ADOLFINA 
ZUPANC FERDINAND 
ŽURAN DUŠAN 
 

 

 ISKRENE ČESTITKE ZA ROJSTNI DAN   

Baterije za slušni aparat 
 

Za redne člane društva možnost nakupa cenovno ugodnih 
kvalitetnih baterij za slušne aparate (v času uradnih ur). 

 

Baterije DURACELL 

(10, 13, 312 in 675). 
Cena 3,00 EUR za paket 6 kom baterij.  
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OBVESTILA, VABILA 

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. 

 
V podružnici Ptuj na Potrčevi 34 
Uradne ure so vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. 

IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s 
slušnim aparatom. Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur. 

VADBE - TRENINGI 
 

PIKADO 
Vsak ponedeljek 8-10 ure, vsako sredo 16-18 ure, večnamenska  

dvorana Društva Dom v pritličju. Kapetan pikada Goran Jamnikar. 
 

TELOVADBA 
Vsak ponedeljek 12-14 ure, vsak petek 10-12 ure, večnamenska  

dvorana Društva Dom v pritličju. Vadbo vodi Suzana Panić. 
 

ŠAH 

Vsako sredo 18-20 ure v prostorih društva. Kapetan šah Franc Perkovič. 
 

RUSKO KEGLJANJE 
Vsak torek 10-12 ure, dvorišče Društva Dom. 

Kapetanka rusko kegljanje Zdenka Jamnikar. 
 

KOLESARJENJE 
Vsako soboto 10-12 ure, zbor dvorišče Društva Dom. 

Kapetan kolesarjenje Andrej Vivod. 

DONACIJA 2000 KOM BATERIJ  
Lions Klub Maribor Piramida, donacija 2000 kom baterij. 

Prevzem baterij v času uradnih ur pri sekretarju društva (na voljo še nekaj baterij 

TIP 13, 312, 10 in cca.  40 kom baterij AAA). 
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ČLANKE ZA GLASILO NAŠ GLAS (julij-avgust) prinesite  
v društvo do 24. avgusta. Lahko pošljete tudi po e-pošti.  

Navodila za pošiljanje pisnega in slikovnega gradiva na strani 2. 
 

Zraven prinesite še vaše fotografije. 
Vsakega vašega prispevka bomo veseli. 

 

Želimo vam  lepe, brezskrbne počitnice, polne prijetnih doživetij.  
 

Uredništvo Naš glas 

 

V času letnih dopustov 2022 je pisarna zaprta. 
ZA NUJNO POMOČ SMO DOSEGLJIVI: 
GSM: 041 777 132 (sms, video klic DUO) in 

e-pošta: dgn.maribor@gmail.com  
 

Vse aktivnosti objavljene: 
http://www.dgnp-mb.si in  

https://www.facebook.com/dgnp.maribor/ 

 

V A B I L A - OBVESTILA 
o aktivnostih JULIJ-AVGUST 

 

* 2. julij 2022, Ribiški car, DGN Dravograd. Prijave pri Jože Koser do 28.6.2022. 
 

* 2. julij 2022, Art kamp ob 16 uri, Festival Lent, Mestni park Maribor. 
 

* Zbiramo donacijo prenosni računalnik in televizija za ukrajinsko družino:  

    Prenosnik smo že dobili. Že vnaprej hvala za pomoč. 
 

* 9. julij 2022, DP odbojka na mivki, DGN Koper. Prijave pri Valerija Škof do 1.7.2022. 
 

* 1.-16. avgust 2022, ni prevozov. 
 

* 16. avgust 2022, ob 10 uri, vaje kulturno umetniške skupine »Tihi svet«. 
 

* 26. avgust 2022, Športno rekreativno srečanje invalidov Fontana, SIMOM. Prijave 

pri Franc Perkovič do 19.8.2022. 
 

* 7. september 2022, družabno srečanje, piknik, šaljive igre, vodi Simona Kristl.  

    Udeležba 7 € (jedi z žara, sok, pecivo). Prijave pri Ernestina Savski do 10.8.2022. 
 

* Vsako sredo 2022, družabna srečanja članov in info-okrogle mize. 

mailto:dgn.maribor@guest.arnes.si


 

 

 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. http://www.tolmaci.si/  
 

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

 

 
 
 

 
 

Stran  30 

SEZNAM TOLMAČIC V PODRAVJU 

ANJA KOTNIK GSM  051 264 082 

DORIS PIHLER GSM 041 616 089 

KAJA ZLATKA FRANGEŽ GSM 040 241 505 

LIDIJA LETONJA GSM 041 282 344 

MARIJA KOSER GSM 031 316 040 

SUZANA KRSTESKI GSM 041 600 201 

TADEJA KOKOL GSM 031 894 661 

  
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 

Benedikt 

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 

Sv. Tomaž 

Področje delovanja društva 
v  Podravju 41 občin 



 

 

KONTAKTI, KOLOFON, 
SOFINACERJI 

Stran 31 

IME PRIIMEK, funkcija: TELEFON: E - POŠTA: URADNE URE: 

ERNESTINA SAVSKI, 
predsednica društva 

041 319 420 
 
 

 

MILAN KOTNIK, 
strokovni delavec-sekretar 

02 2522182 
02 6208851 (faks) 

041 777 132 

dgn.maribor@guest.arnes.si 
dgn.maribor@gmail.com 

ponedeljek:  9:00 - 12:00 
sreda          16:00 - 18:00 

GORAN JAMNIKAR, 
namestnik predsednice 

070 707 519   

FRANC PERKOVIČ, 
predsednik športne sekcije 

031 584 920   

DANILO HOLC, 
predsednik podružnice Ptuj 

031 247 955  
1x mesečno vsak tretji petek 
16:00 - 18:00 

Naslov: NAŠ GLAS 
 

Glasilo urejajo: 

* Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

* Mira Meš Pivec 
 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 
 

Naklada:  450 izvodov,  30.6.2022 
 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 
 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

https://www.facebook.com/

dgnp.maribor/ 

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. 
 

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. Prav tako pa 
vsako številko Naš glas v 16-ih obveznih izvodih pošljemo Narodni in  
univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

 

Glasilo si izmenjamo z društvi GN v Sloveniji. 

 

 

Info Društva 

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

MARIBOR: SREDA od 16.00 - 20.00 ure 

podružnica PTUJ: PETEK  od 17.00 -20-00 ure 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo 

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor 

podružnica, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj 
 

Izid brezplačne številke so omogočili sofinancerji: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor,  

Občina Slovenska Bistrica,  ZRSZ – OS Maribor 

    

 

 

 



 

 

FOTOUTRINKI  MAJ - JUNIJ 

  


