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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 datote-

kah, 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, krajša-

nja prispevkov v skladu s poslanstvom društva in prostorski-

mi možnostmi glasila. Mnenja in stališča posameznih avtor-

jev prispevkov ne izražajo nujno tudi mnenj in stališč ured-

ništva in DGNP MB. Nenaročenih besedil in fotografij ne 

vračamo. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le 

s pisnim privoljenjem. Anonimnih prispevkov oziroma pris-

pevkov, ki žalijo čast drugih, ne objavljamo. 

 

Članke sprejemamo do 15. v mesecu. 

 
Uredništvo Naš glas 

Začetek izhajanja časopisa »NAŠ GLAS«, junij 2000 
 

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN:  
http://www.dgnp-mb.si/, marec 2018 

SPREMLJAJTE OBJAVE         
 

 
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/ 

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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UVODNIK - PREDSEDNICA, SEKRETAR 

  

 
»Kontakti« 
ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ 
SMO  DOSEGLJIVI na: 
GSM: 041 777 132 in 
e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si 
 
Sprotne informacije so objavljene: 
časopis Naš glas,  
spletna stran www.dgnp-mb.si in  
www.facebook.com. 
 

»Koronavirus« 
V času izrednih razmer, ki jih je razglasila Vlada 
RS dne 12.3.2020 zaradi epidemije covid-19 smo 
bili primorani v velike omejitve in prilagoditve 
našega vsakdanjega življenja. Zato je potrebna več-
ja mera strpnosti, upoštevanja navodil, in medse-
bojnega razumevanja ter samodiscipline. 
 

Vseskozi vam v društvu nudimo sprotne informaci-
je na društveni spletni strani in FB omrežju. 
 

Tudi v tej številki pa nekoliko več na straneh 11-13 
o nasvetih in drugih pomembnih informacijah 
povezanih s koronavirusom in kaj lahko naredimo 
sami največ za ohranitev zdravja. 
 

»Donacija Lions Klub Maribor« 
V torek 14.4. smo prejeli donacijo 1000 kom 
zaščitnih obraznih mask za splošno uporabo ter 
200 kom rokavic, ki jih bomo razdelili med vse 
člane društva. Ob tej donaciji se iskreno 
zahvaljujemo Lions klubu Maribor        
Piramida in g. Matjanu Cojhterju in            
g. Boštjanu Messnerju. 

»Koronavirus - pomembni kontakti« 
Vsa vprašanja in dodatne informacije v zvezi z  
epidemijo koronavirusa lahko dobite na      
spletnih straneh:  
* Vlada RS: https://www.gov.si/teme/
koronavirus/  
* NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
2019-ncov 
* Civilna zaščita Maribor: 02 220 16 55 
UKC Maribor: 031 653 929 (7-22 ure) 
* Zdravstveni dom Maribor: 02 228 62 00      
(v primeru akutnega zdravstvenega stanja,  
izdajo napotnic, receptov in medicinsko-
tehničnih pripomočkov) 
* Rdeči križ in Karitas: 059 17 77 50. 
 

* Spletna TV: http://www.spletnatv.si/. 

»Pomoč Rdeči križ« 
Številni naši člani se v teh težkih razmerah, ko je 
omejeno gibanje počutijo osamljeni, nimajo družbe 
in  so znašli v socialnih stiskah. Zato smo v     
Društvu kontaktirali Rdeči križ Maribor in prosili 
za pomoč v obliki paketov hrane. S prostovoljci se 
bomo dogovorili za izvedbo aktivnosti in z društve-
nim avtomobilom pomoč čim prej razdelili med 
člane. 

Andrej Trifunovič ob donaciji zaščitnih mask in rokavic 

 

Milan Kotnik 
strokovni delavec-sekretar 

 

Ernestina Savski 
predsednica 

»Tudi najbolj temačni časi bodo zašli, 
in ponovno bo vzšlo sonce.« 

mailto:dgn.maribor@guest.arnes.si
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
http://www.spletnatv.si/
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UVODNIK - PREDSEDNICA, SEKRETAR 

 
 

 

Milan Kotnik 
strokovni delavec-sekretar 

»Vrhunski uspehi v prvem trimesečju« 
Številni naši športniki dosegajo najboljše rezultate 
in uvrstitve med najboljše. Ponosni smo na izjemne 
športne uspehe gluhih športnic in športnikov na 
treh izvedenih državnih prvenstvih (veleslalom, 
šah, badminton), saj so osvojili skupno kar 8 zlatih, 
srebrnih in bronastih medalj. Čestitamo za osvojena 
mesta športnicam in športnikom ter želimo še    
naprej vsem dobre uvrstitve. 
S strani Športne zveze gluhih smo dobili obvestilo, 

da so zaradi epidemije koronavirusa začasno    
ustavljena oz. preložena vsa državna prvenstva od 
13.3.2020 dalje do 30.4. oz. do preklica ukrepov. 
 

»Pobude« 
S predsednico Društva Ernestino Savski sva se na 
našo pobudo udeležila delovnega sestanka pri   
podžupanji Mestne občine Maribor ge. Helena 
Kujundžić Lukaček, kjer sva izpostavila potrebo po 
aktivnejšem sodelovanju v zvezi z epidemijo   
koronavirusa, podporo občine pri javnih delih,   
ureditev dostopnosti občinske spletne strani. 
 
Prav tako sva s predsednico poslala kar nekaj 
pobud povezanih z oteženo komunikacijsko       
dostopnostjo v času epidemije koronavirusa, saj 
osebe z okvaro sluha potrebujejo posebej            
prilagojene oblike informacij. Te pobude smo   
poslali na Varuhinjo gledalčevih pravic RTV     
Slovenija, NIJZ, NSIOS in vodstvu ZDGNS. 

 

Ernestina Savski 
predsednica 

»Izobraževanje in kvizi znanja,           
družabništvo« 
V prostorih društva že vrso let izvajamo ob pomoči 
našega sodelavca Andreja Vivoda, v programu   
javnih del, predavanja in kvize znanja s katerimi na 
zanimiv način v slovenskem znakovnem jeziku 
osvežimo svoje znanje iz različnih področij našega 
življenja v družbi. S temi izobraževalnimi in      
družabnimi aktivnostmi bomo nadaljevali še naprej, 
saj je odziv članov zelo pozitiven. 

Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem in 
sovrstnikom v času družabništva ob sredah in     
petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi     
predlogi pripomorete k še bolj raznovrstnemu  
izvajanju aktivnosti v posebnih socialnih programih 
v društvu. 

Člani spremljajo info-okroglo mizo 

Ob prebiranju časopisa Naš glas 

Robert Debevec, državni prvak v badmintonu 

»Če lahko verjameš, lahko dosežeš.« 
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ŠPORTNIK LETA 2019 

  

Ernestina Savski 

Naj športnica in športnik ter naj ženska ekipa se 
zaradi športnih obveznosti niso uspeli udeležiti 
nocojšnjega dogodka. Tako so na odru         
prevladovali nogometaši NK Maribor, ki so 
postali naj moška ekipa leta. Na področju   

športa invalidov je bilo izpostavljeno Društvo 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor, med 
športniki pa moška ekipa balinarjev        
Medobčinskega društva delovnih invalidov 
Maribor, Sanja Debevec (bowling, odbojka) in 
tenisač Marino Kegl. 

Slovesna prireditev, na kateri nagrade delijo že 
od leta 1973 je potekala v hotelu Habakuk, kjer 
so se poklonili največjim športnim uspehom 
preteklega leta. 

Za naj športnico in športnika Maribora 2019 
med posamezniki sta bila ponovno izbrana 
smučarka Ilka Štuhec in taekwondojist Ivan 
Trajković. Med ekipami sta na vrhu ostali ekipi 
Nogometnega kluba (NK) Maribor in      
Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik. 

Prejemniki občinskih priznanj v hotelu Habakuk za najboljše 
športnike med invalidi 

Milan Kotnik in Marcos Tavares 

kažeta kretnjo »rad te imam« 

Naj športnica med invalidi za leto 2019 Sanja Debevec 

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, člani društva 
in predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada 

»Ne moreš zmagovati, če se ne  
naučiš porazov.« 
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VESELI SMO, DA LAHKO POMAGAMO 

  

»Vsakdo zmore narediti kaj malega in to lahko nekomu pomeni veliko.« 

Lions klub MARIBOR PIRAMIDA pa je (z ozirom 
na uradni vpis v register) sedmi klub, ki je bil    
ustanovljen v Sloveniji. V 25-ih letih našega    
delovanja smo z različnimi občasnimi in stalnimi 
dobrodelnimi prireditvami in klubskimi akcijami 
uspeli zbrati več kot 300.000 EUR. 
 
Z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
tako sodelujemo že kar nekaj let. V tem času smo 

pomagali številnim gluhim, naglušnim in           
gluhoslepim članom zagotovili različne pripomoč-
ke za lažje premagovanje komunikacijskih ovir kot 
so mobilni telefoni, prenosni računalnik in druge 
pripomočke. Tako smo v lanskem letu donirali več 
kot 1000 baterij za osebe s slušnim aparatom. 
 
Pred nekaj dnevi pa je naš član Matjan Cojhter 
doniral 1000 zaščitnih obraznih mask za splošno 
uporabo, Boštjan Mesner pa 200 rokavic za osebe z 
okvaro sluha. 
 

Prejmite naš pozdrav 
POMAGAMO – WE SERVE 

Člani Lions kluba Maribor Piramida smo v obdobju 
od naše ustanovitve (pred več kot petindvajsetimi 
leti) pa do danes uspeli pomagati mnogim posame-
znikom z okvarami vida, sluha pa tudi gibalnimi 
ovirami. Naše pomoči so bili tako deležni        
posamezniki kot tudi organizacije v okviru katerih 
delujejo slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. 
Pomoč pa smo kar pogosto namenjali tudi socialno 
ogroženim posameznikom in družinam na območju 
našega mesta in okolice. 

Lionistično gibanje je globalna dobrodelna       
organizacija, ki je leta 2017 praznovala 100-letnico 
ustanovitve. Začetki segajo v ZDA, po drugi      
svetovni vojni pa se je to dobrodelno gibanje       
razširilo tudi na območju Evrope in ostalih        
kontinentih. Mednarodna organizacija z nazivom 
Lions Clubs International (krajše LCI), ki  ima 
posvetovalni status v OZN, šteje že več kot 
1.350.000 članov na vseh celinah. 
 
V Sloveniji smo prve klube ustanovili šele po naši 
osamosvojitvi. 

Miran Jeler, zakladnik Lions kluba Maribor Piramida in 
Andrej Trifunovič, namestnik predsednice društva ob donaciji 

Matjaž BERTONCELJ, 
ustanovni član LK Maribor Piramida 
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HIŠA EKSPERIMENTOV 

  

»Pravo čudo sveta je dostopno vsepovsod, v najmanjših delcih našega telesa,     
v širokih prostranstvih vesolja in v prepletenosti obojega in vsega.« 

Ernestina Savski  

V ponedeljek 24.2.2020 smo se člani udeležili 
ogleda Hiše eksperimentov Maribor. Bilo je zelo 
zanimivo, saj smo spoznali številne izume, zanimi-
ve pojave in tudi sami preizkusili različne naprave. 
Najbolj nas je pritegnila razlaga pojavov povezanih 
z električno energijo in napetostjo.  

 
Prav tako smo sami ročno izdelali kopalne bombice 
z naravnimi dišavami. Kmalu bomo organizirali 
skupno delavnico o robotiki, ki bo predvidoma 
aprila. 
S spoznavanjem in preizkušanjem interaktivnih 
eksperimentov smo spoznali različne naravoslovne, 
matematične in druge pojave. Znanost je razburlji-
va in poučna zabava za vsakogar: otroke, mlade, 
odrasle in družine.  

 

Tolmačica Anja Kotnik, prevaja v slovenski znakovni jezik 

Krogla z električnimi strelami je bila zelo zanimiva 

Jože in Marija Trefalt izdelujeta domače milne bombice 

Andrej Vivod je preiskusil sobo z ogledali 

Andreja Pivec in Jože Koser sta izmenjala obraza 



 

 

ŠPORT 
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»Težja kot je tekma, večje je veselje ob zmagi.« 
Pele 

ŠAH, Državno prvenstvo gluhih ekipno in   
posamično, 15.2.2020, DGNP Maribor 
3. mesto DGNP Maribor (Kotnik 3T, Perkovič 
2,5T, Pihler 2T, Korošec 2T) 
1. mesto Franci Perkovič 
4. mesto Srečko Pihler 
8. mesto Franci Korošec 
11. Ivan Ivanjšič 
14. Milan Kotnik 
17. mesto Jože Trefalt 

MAREC 
BADMINTON, Državno prvenstvo gluhih, 
7.3.2020, DGN Celje 
1. mesto DGNP Maribor Robert Debevec 
8. mesto Agim Mersini 

ŠPORT – REZULTATI 2020 
 

JANUAR 
ŠAH, izbirni turnir, 15.2.2020, DGNP Maribor 
1. mesto Franc Perkovič 
2. mesto Milan Kotnik 
3. mesto Franci Korošec 
 

FEBRUAR 
VELESLALOM, Državno prvenstvo invalidi, 
14.2.2020, ZŠIS, Kranjska Gora 
1. mesto Kaja Debevec, članice 
3. mesto Bedrija Črešnik, veterani 
2. mesto Robert Debevec, člani 
3. mesto Andrej Vivod, člani  
4. mesto Jaka Debevec, člani 

Robert Debevec, državni prvak v badmintonu 

Franc Perkovič, državni prvak v šahu (v sredini) 

Jaka Debevec, 4. mesto,  
Kaja Debevec, državna prvakinja v veleslalomu 

Izbirni šahovski turnir v društvu 

 

Milan Kotnik 
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AKTIVNOSTI V PODRUŽNICI 

  

»Ni velikost človeka tista, ki šteje, temveč velikost srca.« 
Mary Lou Retton 

»Druženje v podružnici Ptuj« 
 
V petek 21.2.2020 smo se člani srečali v podružnici 
na Ptuju in se dogovorili za aktivnosti, ki jih bomo 
izvedli v letošnjem letu. Udeležba na pustnem   
karnevalu in ročne delavnice, ki jih bo vodila 
Tamara Lah. Prav tako bomo nadaljevali z izvajan-
jem vseh posebnih socialnih programov v           
podružnici. 

»Pustni karneval na Ptuju« 
 
V nedeljo 23.2.2020 so se naši člani v velikem   
številu udeležili mednarodnega pustnega karnevala 
na Ptuju. Nato smo se družili v prostorih podružni-
ce, kjer smo se posladkali s pustnimi krofi. 

Ptujčani na pustnem karnevalu 

Člani med pogovorom v prostorih podružnice 

Skupinska slika članov 

Ernestina Savski  

Druženje mask v prostorih podružnice 

Pustna povorka 



 

 

KORONAVIRUS - UKREPI  
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Prvi paket ukrepov Vlade RS 
 

Z 11. aprilom 2020 je postal veljaven 3   
milijarde evrov vreden prvi paket ukre-
pov, namenjen omilitvi posledic epide-
mije. 
 
Tako so postali veljavni začasni ukrepi 
za omilitev posledic epidemije iz prvega 
protikoronskega paketa, in sicer na pod-
ročju dela in plačevanja prispevkov za 
socialno varnost, socialnega varstva, pra-
vic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic 
iz naslova starševskega  
varstva, zdravstvenega varstva in zdravs-
tvenega zavarovanja, davkov, javnih 
financ, plač v javnem sektorju in gospodar-
skih družbah v neposredni in posredni 
večinski državni lasti, kmetijstva, gozdars-
tva in prehrane, upravljanja z voda-
mi, varstva okolja, kulture, znanosti in razi-
skovanja, preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma, zavarovalništva in 
trga finančnih instrumentov, javnega naro-
čanja, pogodbenih kazni, izvršbe in oseb-
nega stečaja, izvajanja javnih storitev, 
finančnega poslovanja podjetij, postopkov 
zaradi insolventnosti in prisilnega preneha-
nja, oprostitev plačila storitev RTV signa-
la in dodatnih pooblastil policije. 
 

Ključni ukrepi na področju dela,   
družine in socialnih zadev 

 

Država bo delavcem in delodajalcem       
priskočila na pomoč z nadomestili za 
čakanja na delo in z oprostitvijo plačila 
prispevkov za socialno varnost za delav-
ce, ki so napoteni na začasno čakanje na 
delo ali zaradi višje sile ne morejo opravlja-
ti dela. Država bo v celoti (100 %) pokrila 
znesek nadomestila čakanja na delo za 
delavce, to je 80 % delavčeve plače. 

328.780 upokojencev z nizkimi 
pokojninami bo prejelo enkratni 
solidarnostni dodatek v treh različnih 
višinah (300, 230 in 130 evrov) v odvisnosti 
od višine pokojnine in bo izplačan 
hkrati  s pokojnino 30. aprila. 
 
Podaljšan je rok za vlaganje vlog za 
priznanje pravic po Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih in za uveljavljanje pravic iz 
javnih   sredstev. 
 
Veljavnost vseh pravic iz javnih 
sredstev (denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek, otroški dodatek in 
druge, ki iztečejo 31. marca ali kasneje) 
se mesečno podaljšuje za en mesec. 
Dodatek za veliko družino bo višji (s 
tremi otroki dobijo 100 EUR dodatka, s 
štirimi ali več otroki dobijo 200 EUR 
dodatka).    
 
Enkratni solidarnostni dodatek v višini 
150 evrov bodo prejeli vsi upravičenci 
do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka za mesec april 
2020. Dodatek bo izplačan na podlagi 
zakona predvidoma 30. aprila 2020, 
zato vlaganje vlog ni potrebno. 
 
Vse pravice iz javnih sredstev (denarna 
socialna pomoč, varstveni dodatek, 
otroški dodatek itd.), ki se iztečejo 31. 
marca 2020, so avtomatično podaljšane 
za en mesec. 
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»Človek nima možnosti, da bi vsem naredil dobro,  
ima pa priložnost, da nikomur ne škodi.« 



 

 

KORONAVIRUS - UKREPI 
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 je od 16. marca začasno prepovedana    
ponudba ter prodaja blaga in storitev nepos-
redno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gos-
tinske, velnes, športno-rekreacijske, kinemato-
grafske, kulturne, frizerske, kozmetične in 
pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na sre-
čo in druge podobne dejavnosti. 
 
Iz začasne prepovedi je med drugim    
izvzeta ponudba ter prodaja blaga in       
storitev potrošnikom na daljavo, lekarne in 
prodajalne z živili, vključno s prodajo   
kmetijskih pridelkov na kmetiji ter vrtnarije, 
drevesnice in cvetličarne. 
 
V času od 8.00 do 10.00 ure in v zadnji uri 
delovnega časa lahko nakup opravijo     
izključno ranljive skupine (npr. invalidi,   
starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 
let lahko opravijo nakup samo v tem času, 
starost pa izkažejo z osebno izkaznico! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pravilna higiena kašlja 

Preprečevanje okužb 
 

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom vel-
jajo enaka načela preventive kot pri prepreče-
vanju drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo 
okužbe dihal. Ker pa se izjemno hitro širi med 
ljudmi, sta najbolj učinkovita preventivna ukre-
pa omejevanje socialnih stikov ter dosledno 
upoštevanje higienskih priporočil. 
 

Higienski preventivni ukrepi 
 

Če zbolimo, ostanemo doma. 
Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
Redno si umivamo roke z milom in toplo 
vodo. 
Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. 
Zakrita usta in nos morate z masko, ruto ali 
šalom morate imeti v zaprtih javnih prostorih, 
pa tudi, če imate okužbo dihal ali skrbite za 
koga s takšno okužbo. 
Izogibamo se zaprtih prostorov, poskrbimo 
za redno zračenje. 
Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki 
kažejo znake nalezljive bolezni. 
 

Ukrepi, namenjeni omejevanju  
socialnih stikov 

 

Ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja 
koronavirusa je omejevanje socialnih stikov, 
zato: od 20. marca 00.00 velja začasna prepo-
ved zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih 
prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih 
v Republiki Sloveniji, 
od 30. marca 2020 00.00 velja prepoved giban-
ja izven občine stalnega ali začasnega prebiva-
lišča, 

 je zaprta večina javnih ustanov (knjižnice, 
muzeji, kinodvorane, galerije),  

 je od 16. marca ustavljen javni potniški 
avtobusni in železniški promet, prevoz z gon-
dolami in vzpenjačo, 

Viri: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
preprecevanje-okuzbe/,  
 
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-
ukrepi/prvi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-
epidemije/ 

»Resnica je kot zdravilo: lahko ga je dati drugemu, 
toda neprijetno je, če ga moraš sam pogoltniti.« 

https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/
https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/
https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/
https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/
https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/
https://www.gov.si/novice/2020-04-02-s-spremembo-odloka-bodo-odprte-tudi-vrtnarije-cvetlicarne-in-drevesnice/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/#e62101
https://www.gov.si/teme/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/#e62092
https://www.gov.si/novice/2020-03-19-od-polnoci-zacasna-prepoved-zbiranja-ljudi-na-javnih-shodih-prireditvah-in-drugih-dogodkih-na-javnih-krajih/
https://www.gov.si/novice/2020-03-19-od-polnoci-zacasna-prepoved-zbiranja-ljudi-na-javnih-shodih-prireditvah-in-drugih-dogodkih-na-javnih-krajih/
https://www.gov.si/novice/2020-03-19-od-polnoci-zacasna-prepoved-zbiranja-ljudi-na-javnih-shodih-prireditvah-in-drugih-dogodkih-na-javnih-krajih/
https://www.gov.si/novice/2020-03-19-od-polnoci-zacasna-prepoved-zbiranja-ljudi-na-javnih-shodih-prireditvah-in-drugih-dogodkih-na-javnih-krajih/
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/prvi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/prvi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/prvi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije/


 

 

 

  

Stran 13 

»Virusi in bakterije ne poznajo meje. Vseeno jim je kaj mislite, kaj načrtujete, kdo ste, od kod prihajate, 
kaj imate ali česa niste storili. Samo delajo svoje. Zato moramo biti v tem vsi SKUPAJ.  

Naše skupno »ČLOVEŠTVO« je tisto kar nas lahko reši.« 

Nujna zobozdravstvena  
ambulanta 

 

Zobozdravstvena obravnava pacientov, 
ki so zdravi, in tistih s sumom na okuž-
bo poteka ločeno.  
V obeh primerih je nujna predhodna 
telefonska najava in dogovor o uri 
prihoda v ambulanto. 
 
Pacienti se za zobozdravstveno obravna-
vo obvezno predhodno najavijo v 
Zdravstvenem domu Maribor na tel. 
(02) 23 566 33, 
 

Natančne informacije o ordinacijskem 
času nujne zobozdravstvene ambulante 
so pacientom na voljo na spletni strani 
zdravstvenega  doma. 

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki 

potečejo od 18. marca 2020 do 17. 

maja 2020, se podaljša do 17.  

junija 2020, veljavnost izkaznic o 

vozniških kvalifikacijah, ki poteče-

jo od 21. marca 2020 do 17. maja 

2020, se podaljša do 17. junija 

2020. 
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APRIL 

BAUMAN ZVONKA 
ČREŠNIK BEDRIJA 
IVANJŠIČ JOŽICA 
JAMNIKAR ZDENKA 
KOKOL ALEŠ 
KOTOLENKO RUŽICA 
LONGAR MILENA 
PAVLINEK MIROSLAV 
PERKOVIČ FRANC 
PIHLER NADA 
PIRC DOMINIKA 
PLANINŠIČ ANTON 
POSTRUŽNIK  KRISTINA 
PREŠEREN ANGELA 
SENICA MAJDA 
ŠKOF STANISLAV 
ŽOHAR OLGA 

 

MAREC 

BOGDANOVIČ ZVONKA 
BUDIGAM MATILDA 
CAPL MAJDA 
CEHNER GABRIJEL 
ČEH DANICA 
FEKONJA MARJAN 
GALINEC STJEPAN 
GORIČAN JOŽE 
KOTNIK ANJA 
KUHAR MILAN 
KUNST EVA 
LONGAR MONIKA 
MAČEK BERNARDA 
MERSINI AGIM 
MEŠANOVIČ SEAD 
MOŽIČ HELENA 
ORNIK DANICA 
OTOREPEC JOŽE 
RANER SUZANA 
REMŠAK JOŽEF 
ROKAVEC MIRA 
ŠIBILA JOŽICA 
ŠMID MARIJA 
ŽUNEC JOŽICA 
ŽVIKART JOŽICA 

 

 ISKRENE ČESTITKE ZA ROJSTNI DAN   

»Če vsak dan naredite kakšno prijazno dejanje, dvignete energijo in se potopite 
v hvaležnosti tistih, ki so bili deležni vaše prijaznosti.« 



 

 

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    
predsednica društva Ernestina Savski. 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 druža-
bnih 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 obd 17.00 do 20.00 ure  so srečanja članov v 
prostorih Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.  Vabljeni. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si  in  
https://www.facebook.com/dgnp.maribor/, kjer objavljamo vse infor-
macije in obvestila o aktivnostih in delu Društva in podružnice. 
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SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  
Uradne ure so vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. 

OBVESTILA 
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3.1. 2020, VEČER, Zaposlovanje, Kako invalidom  povečati možnosti za delo, str. 10, https://www.vecer.com/kako-
invalidom-povecati-moznosti-za-delo-10110375 

18.1. 2020, VEČER, Podvoz Ljubljanska, novi peron neprijazen do invalidov, str. 8, https://www.vecer.com/podvoz
-ljubljanska-novi-peron-neprijazen-do-invalidov-10117110 

19.1. 2020, RTV SLO, Odpravljene so sicer mnoge arhitektonske ovire, a pojavljajo se nove, https://www.rtvslo.si/
radiomaribor/novice/odpravljene-so-sicer-mnoge-arhitektonske-ovire-a-pojavljajo-se-nove/512071 

22.1. 2020, RTV SLO, Radio Maribor, Radijska tribuna, Položaj invalidov v Mariboru, https://4d.rtvslo.si/arhiv/
radijska-tribuna/174666469 

15.2. 2020, SPLETNA TV, ZDGNS, Državno prvenstvo gluhih v šahu, http://www.spletnatv.si/sport/drzavno-
prvenstvo-gluhih/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-sahu-2020/ 

17.2. 2020, Ekipa24.si, Perkovič zmagal doma, https://ekipa.svet24.si/clanek/drugi-sporti/ostalo/5e4a5e21a3546/
perkovic-zmagal-doma 

17.2. 2020, MBREPORT.si, Mariborčan Franc Perkovič postal državni prvak med gluhimi v šahu posamezno, 
https://mbreport.si/novice/mariborcan-franc-perkovic-postal-drzavni-prvak-med-gluhimi-v-sahu-posamezno/ 

17.2. 2020, LOKALEC.si, Mariborčan Franc Perkovič postal državni prvak med gluhimi v šahu posamezno, https://
www.lokalec.si/novice/mariborcan-franc-perkovic-postal-drzavni-prvak-med-gluhimi-v-sahu-posamezno/ 

17.2. 2020, Murskival.si, Aktualno šport, http://www.murskival.si/sport-in-sah-719/ 
17.2. 2020, Najdi.si, novice, Perkovič zmagal doma, http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-

novice/720205ce863a4c86fc5bde6fd8f976fa 
17.2. 2020, Športna zveza Maribor, objave, Čestitke Francu Perkoviču za naslov državnega prvaka v šahu med 

gluhimi, https://www.facebook.com/pg/szmaribor/posts/?ref=page_internal 
17.2. 2020, ZŠIS, V Kranjski gori podelili medalje najboljšim smučarjem, https://www.zsis.si/2020/02/17/v-kranjski

-gori-podelili-medalje-najboljsim-smucarjem/ 
17.2. 2020, BKTV, Mariborčan Franc Perkovič postal državni prvak med gluhimi v šahu posamezno, https://

www.bktv.si/ 
18.2. 2020, Mariborinfo.com, Mariborčan slavil na državnem prvenstvu med gluhimi, /https://mariborinfo.com/

novica/lokalno/mariborcan-slavil-na-drzavnem-prvenstvu-med-gluhimi-v-sahu/309734  
19.2. 2020, SPLETNA TV, ZDGNS, Sanja Debevec in Marino Kegl najboljša športnika med invalidi v Mariboru, 

http://www.spletnatv.si/sport/sanja-debevec-in-marino-kegl-najboljsa-sportnika-med-invalidi-v-mariboru/ 
19.2. 2020, Dostop.si, https://www.dostop.si/tudi-letos-sta-sportnika-maribora-postala-ilka-stuhec-in-ivan-trajkovic/ 
19.2. 2020, VEČER, Športniki Maribora 2019, str. 24, https://www.vecer.com/sportniki-maribora-2019-stuhceva-

tretjic-zapored-s-trajkovicem-10131204 

OBJAVE, MEDIJI 

  

Informacije o izvedenih aktivnostih s strani predsednice in sekretarja: 
* Podana pobuda na delovnem sestanku za pomoč osebam z okvaro sluha in ustrezno prilagajanje informacij v     
slovenskem znakovnem jeziku v zvezi s preprečevanjem koronavirusa pri podžupanji Mestne občine Maribor 
(MOM), Helena Kujundžič Lukaček (10.3.2020). 
* Poslana pobuda za ustrezno prilagoditev informacij v slovenskem znakovnem jeziku za osebe z okvaro sluha o 
preprečevanju širjenja koronavirusa na Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) (10.3.2020). 
* Poslan predlog za dovoljenje, da v društvu pripravimo ustrezne prilagoditve v slovenskem znakovnem jeziku na 
NIJZ (11.3.2020). 
* Objavljene ključne informacije za preprečevanje koronavirusa na naši spletni strani in FB  (11.3.2020). 
* Objava info-okrogla miza 12.teden na naši spletni strani in FB (16.3.2020). 
* Oddaja prijav/vlog na javni razpis sociala, zdravje za leto 2020 na MOM (17.3.2020). 
* Posredovano obvestilo Ajpesa o preložitvi roka za oddajo letnega poročila društva (18.3.2020). 
* Posredovan dopis in podpora našemu članu dr. Matjažu Debevcu v zvezi z izobraževanjem in dostopnostjo     
informacij za invalide sluha na Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in na Zvezo društev     
gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) (22.3.2020). 
* Poslan predlog za omogočanje neomejenega prenosa mobilnih podatkov s strani vseh slovenskih operaterjev za 
osebe z okvaro sluha kot vladni ukrep za čas izrednih razmer na NSIOS in ZDGNS (23.3.2020). 
* Poslana prijava/vloga na LPŠ pilotski program - šport invalidov na ZŠIS-POK (23.3.2020). 
* Vsakodnevno smo v stikih s člani preko sms sporočil in video-telefonije. 

bodite zdravi ter ostanite doma 
        Milan Kotnik          Ernestina Savski 
        strokovni delavec-sekretar         predsednica 
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 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. 
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SEZNAM TOLMAČIC V PODRAVJU 

ANJA KOTNIK GSM  051 264 082 

DORIS PIHLER GSM 041 616 089 

KAJA ZLATKA HöTZL GSM 040 241 505 

LIDIJA LETONJA GSM 041 282 344 

MARIJA KOSER GSM 031 316 040 

TADEJA KOKOL GSM 031 894 661 

SUZANA ERENLER GSM 041 600 201 

  
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 
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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 sofinancerji: 

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,  

                     Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor,  

                    občina Slovenska Bistrica 

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na       
področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, 
da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s 
področja delovanja društva in ostale pomembne informacije.  Glasilo 
prejemajo 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 ter Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 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 

Naslov: NAŠ GLAS 

 

Glasilo uredil: 

Milan Kotnik,  

strokovni delavec-sekretar 

 

Založnik: Društvo gluhih in        

naglušnih Podravja Maribor 

 

Naklada: 450 izvodov 

 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor 

 

Izdaja:  17. 4. 2020 

 

Digitalna izdaja objavljena na:  

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

https://www.facebook.com/

dgnp.maribor/ 

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

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI: 

 

 
                     KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI 

Uradne ure:  
MARIBOR, Trubarjeva 15 

 
 

podružnica PTUJ, Potrčeva 34 

 

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  

ERNESTINA SAVSKI 
(predsednica društva) 

041 319 420  

Andrej Trifunovič, namestnik 
predsednice 

031 365 397   

Franc Perkovič 
(predsednik športne sekcije) 

031 584 920  

  


