
 

  Bowling turnir 
V soboto 10. 6., smo za zaključek zimsko-

spomladanskega igranja bowlinga organizirali 

turnir. Zbralo se nas je lepo število. Najboljši so 

bili člani, ki pridno trenirajo skozi celo leto. 

 

Programe omogočajo:  

  

 

          

            

Sponzorji in donatorji:  

AUDIO BM, Darma d.o.o. Črnomelj,  

brata Vivodinac 

 

Društvo oseb z izgubo sluha  

Dolenjske in Bele krajine 
Glavni trg 11  

8000 Novo mesto 

tel. : 07 332 47 77  

GSM: 041 340 267 

dgnnm56@gmail.com 

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 za mesec 

september: 
 Tradicionalno druženje članov društva 

 Posvet o sluhu na MO Novo mesto 

 Mednarodni dan gluhih v Ljubljani 

 Pričetek osnovnega tečaja SZJ 

 Filmska delavnica gluhih 

 Snemanje filma Vampir 

Več na naši spletni strani 

www.gluhinaglusni-dolenjske.net 

- Gledališka predstava »Hair = Lasje« 

- DP v kegljanju v Celju 

- Dežela kozolcev Šentrupert 

- DP v orientacijskem teku na Rogli 

- Gledališka delavnica v Kranjski Gori 

- Gledališka predstava CHAVI 

 
 
 

 
 

 

 

Društvo oseb z izgubo sluha 
Dolenjske in Bele krajine 

 

Dogodki 
april – junij 2017 

Oblikovanje Miha Petelin, Jasmina Gracar (Novo mesto 2017) 

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


 

 

 

Dan odprtih vrat 

novomeške bolnišnice  
Na dnevu odprtih vrat bolnice pod sloganom 

»Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti« 

se je predstavilo tudi naše društvo. 

Obiskovalcem smo predstavili tehnične 

pripomočke, znakovni jezik in program društva. 

 

V Savinjsko Šaleško 

dolino 
Člani skupine za samopomoč naglušnih so za 

srečanje izbrali nedeljo. Kot pridni vrtičkarji  so 

obiskali vzgojitelja različnih sadik paradižnika, 

izlet pa so si popestrili z obiskom pivovarne. 

 

Pohod po okolici 

Novega mesta 
22. 4. smo se zjutraj zbrali na Loki. Podali smo 

se preko Prečne do Luknje in se po isti poti 

vrnili na izhodiščno točko. Opazovali smo lepote 

narave ter njene prebivalce – ribe, konje, pse in 

mačke. 

 

Slušni aparati 
Predstavnik podjetja AUDIO BM nam je 

predstavil novosti pri slušnih aparatih in 

tehničnih pripomočkih. Na delovanje SA se je 

treba navaditi. Zelo pomembno je, da si 

vzamemo dovolj časa za preizkušanje SA. 

 

Pohod po Prešernovi 

poti 
Zgodaj zjutraj smo se odpeljali v Grosuplje in 

začeli dolgo pot, ki jo je pred nami večkrat 

prehodil naš pesnik Prešeren. Zanimivo si je 

bilo ogledati cerkev, Zatočno in Lazarjevo jama 

ter studenec, ki ne usahne niti v največji suši. 

 

Art Mache – Rok Juršič 
Rok Jurčič je v BTC Ljubljana razstavljal svoja 
dela. Je samouk v ustvarjanju skulptur. Pri 
svojem delu uporablja tehniko kaširanja, 
kombinirano s papirnato glino. O njegovem 
delu smo z njim posneli intervju. 

 


