
 

  

 

Programe omogočajo:  

  

 

           

            

Sponzorji in donatorji: 

AUDIO BM, Darma d.o.o., brata Vivodinac,  

Dana d.o.o. 

Društvo oseb z izgubo sluha  

Dolenjske in Bele krajine 
Glavni trg 11  

8000 Novo mesto 

tel. : 07 33 24 777  

GSM: 041 340 267 

dgnnm56@gmail.com 

TRR: SI56 6100 0001 6831 108 

 

Predsednik:  Vladimir Kastelec  

Str. delavka:  Geni Močnik 

Uradne ure 

ponedeljek  8:00 – 14:00 

torek   8:00 – 14:00 

sreda  10:00 – 16:00 

Napovednik dogodkov do 

konca leta: 
 7. 10. 2017 – piknik v Gribljah 

 21. 10. 2017 – gledališki festival (Ptuj) 

 14. 11. 2017 – posvet na MONM 

 18. 11. 2017 – filmski festival (Vitanje) 

 1. 12. 2017 – novoletno druženje 

 9. 12. 2017 – ogled mesta Zagreba 

 oktober – okrogla miza, filmska 

delavnica v Kranjski Gori, pohod 

 november – računalniško 

opismenovanje 

 december – novoletna delavnica 

Več na naši spletni strani 

www.gluhinaglusni-dolenjske.net 

 

 
 
 

 
 

 

 

Društvo oseb z izgubo sluha 
Dolenjske in Bele krajine 

 

Dogodki 
Julij – September 2017 

Oblikovanje Jasmina Gracar (Novo mesto 2017) 

mailto:dgnnm56@gmail.com
http://www.gluhinaglusni-dolenjske.net/


 

 Na krvodajalski akciji 
V torek, 5.9.2017, smo se ob 8. uri zbrali člani 

DGN Dolenjske in Bele krajine na krvodajalski 

akciji v novomeški bolnišnici, na oddelku za 

transfuzijsko dejavnost. Akcija je bila 

organizirana že drugič zapored in bo postala 

tradicionalna. Se vidimo drug leto v čim večjem 

številu.  

 

Snemanje filma 
V AC Sokolc, smo posneli film s katerim se 

bomo predstavili na filmskem festivalu. Za vse 

predloge, ideje in izdelavo maske se 

zahvaljujemo Sebastjanu Šeremetu. Več o filmu 

pa v naslednji zloženki.

 

Mednarodni dan – 

Olimpijski dan gluhih 
Letošnji mednarodni dan, ki je bil v Ljubljani, je 

bil posvečen gluhim športnikom in njihovim 

dosežkom, ki so bili velikokrat prezrti. 

Predstavili so dva zakona, ki sta bila sprejeta v 

Državnem zboru RS, in sicer Zakon o šport in 

Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne 

dosežke na področju športa.  

 
Na Ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani je 

v okviru mednarodnega dne gluhih razstava 

društev, na kateri svoja dela predstavlja Rok 

Juršič. Razstavo si lahko ogledate do 9. 10. 

2017.

 

Bowling 
V meseci septembru smo ponovno začeli z 

bowlingom v Švic Bowling & Bar centru v 

Novem mestu. Bowling je na urniku vsako 

nedeljo ob 15 uri. Če želite razmigati telo in 

duha, se nam pridružite. 

 
 

Tečaj SZJ 
V društvu smo 25. 9. 2017 začeli štirideseturni 

tečaj slovenskega znakovnega jezika. Tečaj, ki 

ga vodi tolmačka SZJ Simona Smuk, nam bo  

omogočil, da bomo z gluhimi lažje komunicirali 

v njihovem jeziku. 

 

 


