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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 



  NAŠ GLAS 

KOSER MARIJA Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

NOVAK SUZANA Celjska ul. 14, 2000 Maribor  02/332 60  09  041 600 201  

PLOJ LIDIJA Frankolovska 14, 2000 Maribor  02/33 12 347  041 282 344  

dopol. in popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

GERENČER SIMONA  Cankarjeva 6/f, 2000 Maribor / 031 545 440 dopol. in popol.  

Pozdravljeni v prihajajočem lepem 
jesenskem času, ki prinaša obilno 
pobiranje pridelkov, ki smo jih pridno 
posejali v spomladanskih in poletnih 
mesecih. Počitnice so nepreklicno 
mimo in vsaj za šolarje, dijake in 
študente se je začel nov, učenja poln 
čas. Prijetno spočiti po dopustih, kjer 
smo si nabrali svežih moči se tudi za 
nas v Društvu začenjajo delovni 
dnevi. 
Pa vendar je kljub poletnem 
lenarjenju že za nami uspešna 
izvedba Državnega prvenstva gluhih 
v odbojki na mivki, ki smo ga letos 
organizirali v sodelovanju s člani, ki 
so uspešno in požrtvovalno pomagali 
pri zbiranju donatorskih sredstev za 
uspešno izvedbo DP-ja.  
Prav tako smo na okroglih mizah, ki 
jih imamo dvakrat mesečno seznanili 
naše  č l ane  s  p rogramskimi 
smernicami, za naslednje leto 2007. 
Posebni socialni programi, ki jih 
izvajamo v Društvu so izredno 
pomembni za naše gluhe in naglušne 
uporabnike in tako so tudi sami 
s o d e l o v a l i  p r i  o b l i k o v a n j u 
programskih smernic. Tako smo že  v 
mesecu septembru pripravljeni na 
usklajevanje planov za leto 2007, ki 
se bo kmalu začelo na naši Zvezi.  
23. septembra se odpravljamo na izlet 
v Ljubljano, ki letos organizira 
mednarodni dan gluhih in letos  
praznuje častitljivo 75. obletnico 
prvega organiziranega delovanja 
gluhih v Sloveniji.  Milan  Kotnik 

UVODNIK 

OBVESTILO 
  

SPREMLJAJTE OBJAVE 
 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse dogodke, 
aktivnosti, programe in ostale 
koristne informacije objavlja-
mo tudi na internetu na naši 

spletni strani. 
 

www.dgn.mb.edus.si 
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Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi v domove upokojen-
cev, kjer bivajo gluhi in naglušni 
ljudje, z namenom, da jim popestri-
mo njihov vsakdan. 

-Dom starejših občanov Tezno 

-Dom Danice Vogrinec in enota 
Tabor 

-Sončni dom Pobrežje 
Glasilo si izmenjamo z Društvoma 
Auris Kranj in Mestnim društvom 
gluhih Ljubljana.  

Če tudi vi želite prejemati 
naše glasilo, se oglasite v 
našem Društvu v času urad-
nih ur. 
Tudi Knjižnica Rotovž Maribor 
prejema naše glasilo z namenom 
ponuditi svojim bralcem čim večji 
izbor internih glasil na področju 
Maribora in trajnega arhiviranja 
pisnih publikacij Maribora. 

Glasilo je v celoti objavljeno na  
s p l e t n i  s t r a n i  D r u š t v a 
www.dgn.mb.edus.si v rubriki, 
Mediji / Časopis. 

Vsak s ponosom pokaže svoj 
objavljen prispevek v Glasilu 
Naš glas, ki izhaja s krajšimi pre-
kinitvami že 5 let in ga naši člani 
in tudi ostali polnočutni vedno 
znova radi prebirajo.  
Zato vljudno vabljeni k sodelo-
vanju pri pripravi glasila. 
Prispevke in članke za naslednjo, 
oktobrsko številko glasila 
»Naš glas« prinesite najkasneje 
do 25. septembra.    

Uredništvo glasila 
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Previharite življenje trdno 
kakor skala v morju,        

ki se ne zmeni in ne pre-
makne v njegovih 

večno nemirnih valovih.  
 

 Hazrat Inayat Khan        



            

NAŠ GLAS 

Pregled izvedenih aktivnostih, JUNIJ, JULIJ, AVGUST 2006 
Družabništvo in družabna srečanja 
ob sredah in petkih popoldan 24x, 
skupno 543 uporabnikov. 
Informiranje članov - okrogla 
miza, pod vodstvom predsednika 
Milana Kotnika, 7x,  skupno 200 
uporabnikov. 

Glasilo Naš glas, 3x, 240 izvodov. 
 

Video-internet, klepetalnica, 19x, 
skupno 80 uporabnikov. 
 

Športne aktivnosti: 
Trening odbojke na mivki-RŠC 
Fontana 7x, skupno 51 uporabni-
kov. 
Udeležba na ostalih meddruštve-
nih tekmovanjih:  
-turnir v ribolovu ,10.06. v MS, 
osvojeno 1. mesto, 3 uporabniki 
-turnir v ribolovu ,24.06. v DR, 
osvojeno 2. mesto, 6 uporabnikov 
-turnir v ribolovu,19.08. v KR, 3 
uporabniki. 
-organizacija in izvedba državnega 
prvenstva gluhih v odbojki na miv-
ki, 26.8.2006 na igrišču ŠD Maleč-
nik. 36 tekmovalcev in 22 ostalih 
udeležencev.  
3. mesto ekipa »A«, ženske 
7. mesto  ekipa »B«, ženske 
5. mesto  ekipa moški 

-DP v balinanju v Kranju, 17.6. 5 
tekmovalcev.  
-DP v malem nogometu v Sloven-
skih Konjicah, 10.6. 8 tekmovalcev. 
Doseženo 2. mesto. 
Trening balinanja 9x, skupno 55 
uporabnikov. 
-sestanek vseh športnikov, 14.6. 32 
udeležencev. 
 
Ogled video novic, 3x, skupno 70 
uporabnikov. 
 
Pomoč gluhim staršem pri učenju 
šoloobveznih otrok, 1x, skupno 12 
uporabnikov in 9 izvajalk-
prostovoljk. 
Zaključno srečanje prostovoljk, 
12.6. staršev in otrok 1x, skupno 34 
uporabnikov. 
 
Tečaj učenja neznanih besed, 1x, 
skupno10 uporabnikov. 
Tečaj je vodila tolmačka g. Marija 
Koser. 

Zaključno srečanje udeležencev  
tečaja, »Učenje neznanih besed«, 
21.6. 1x, skupno 11 uporabnikov. 

 
 

Sporočilo v enoročni 
abecedi! 

V imenu  
društva  
gluhih lepo  
Pozdravljeni. 
p r i j e t n o 
branje vam 
želi vaš  
Predsednik 
Milan kotnik 
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ISKRENE ČESTITKE OB 
PRAZNOVANJU OSEBNEGA 
JUBILEJA TER VSE NAJBO-
LJŠE ŽELJE IN VELIKO 
ZDRAVJA VAM ŽELI  

 
Društvo GNP Maribor 

Predsednik  
Milan Kotnik 

PLOJ Aleš 
SORŠAK Zlatibor 
ŠKET Matevž 
VALJAN Katarina 
 

V mesecu septembru praznujejo: 
PAUMAN Ivan 
PAVČIČ Franc 
TOMANIČ Mitja 
TRIFUNOVIČ Andrej 
VERLIČ Magdalena 
FLAŠKO Jože 
PIHLER Srečko 
PIŠOTEK Dragica           

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE 
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DOBRO JE VEDETI 
Pravilnik o merilih za priznanje 
statusa invalida, merilihza prizna-
nje pravice do zaposlitve, rehabili-
tacije in merilih za ocenjevanje 
zaposlitvenih možnosti invalidov  
Po tem pravilniku se ocenjuje invali-
dnost kot omejitev dejavnosti in 
sodelovanja na področju zaposlova-
nja, ki izhajajo iz duševne ali telesne 
okvare ali bolezni. Pri postopku oce-
njevanje za status invalida se upora-
blja ocenjevanje telesnih funkcij in 
stopnja okvare funkcioniranja po 
metodologiji mednarodne klasifika-
cije funkcioniranja, invalidnosti in 
zdravja. Stopnja okvare funkcionira-
nja se določa z pet stopenjsko lestvi-
co : 0-4%, 5-24%, 25-49%, 50-95% 
in 96-100%, ki se nanašajo na okva-
re funkcioniranja. Status invalida po 
tem pravilniku lahko pridobijo ose-
be, pri katerih na podlagi lestvice 
ugotovi stopnja okvare funkcionira-
nja ter omejitve dejavnosti na podro-
čju zaposlovanja. 
Pravico do priznanja zaposlitvene 
rehabilitacije, imajo invalidi na pod-
lagi odločbe Zavoda RS za zaposlo-
vanje Obseg, način in trajanje zapos-
litvene rehabilitacije se opredeljujejo 
v rehabilitacijskem načrtu invalida. 
Denarne prejemke za čas rehabilita-
cije izplačuje Zavod po pogodbi z 
Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. 
Na podlagi merilih za oceno zaposlit-
venih možnosti invalida lahko delo-
dajalec zahteva  od izvajalca zaposli-
tvene rehabilitacije oceno doseganja 
delovnih rezultatov pri njem zaposle-
nega invalida in na podlagi nje lahko 
pridobi subvencijo plače za invalida. 
Pravilnik o pogojih ustanavljanja, 
delovanja in izvajanja nadzora v 
invalidskih podjetjih 
Ta pravilnik v skladu z Zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlo-
vanju invalidov določa postopke in 
načine ugotavljanja pogojev za pri-
dobitev statusa invalidskega podjetja, 
za nadzor nad izpolnjevanjem pogo-
jev za ohranitev statusa in nadzor 
nad uporabo finančnih sredstev iz  

DELO SVETA VLADE RS 
ZA INVALIDE 
Na sejah so obravnavali in sprejeli 
med drugimi tudi pomembne doku-
mente, ki se nanašajo na življenje in 
delo invalidov: 
Pravilnik o kategorijah potrošni-
kov, ki so upravičeni do posebnih 
cenovnih opcij ali paketov 
(EVA:2005-2111-0034) 
Direktiva 2002/22/EC določa pravi-
ce uporabnikov glede elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev, 
še posebej pa opredeljuje univerzal-
no storitev. Koncept univerzalne 
storitve je v tržnih razmerah 
pomemben, zato ker zagotavlja 
vsem prebivalcem po dostopni ceni 
nek minimalen obseg storitev pred-
pisane kakovosti ne glede na njiho-
vo zemljepisno lokacijo. Te storitve 
so: 
- priključitev na javno telefonsko 
omrežje na fiksni lokaciji in na isti 
lokaciji dostop do javno dostopnih 
telefonskih storitev, 
- zagotovitev univerzalnega imenika 
(ta zajema vse naročnike fiksnih in 
mobilnih javno dostopnih telefon-
skih storitev) in zagotovitev imeniš-
ke službe (daje informacije o naroč-
nikih iz univerzalnega imenika), 
- zagotovitev javnih govorilnic. 
Predlog Pravilnika o kategorijah 
potrošnikov, ki so upravičeni do 
posebnih cenovnih opcij oziroma 
paketov določa kategorije potrošni-
kov, ki bodo imele dostop do javno 
dostopne telefonske storitve na fik-
sni lokaciji po dostopni ceni. Zakon 
o elektronskih komunikacijah pred-
videva, da lahko v primeru, če so 
cene univerzalne storitve previsoke, 
glede na povprečno mesečno plačo v 
Republiki Sloveniji, izvajalec uni-
verzalne storitve za potrošnike z 
nizkimi dohodki oziroma posebnimi 
potrebami predvidi drugačne cenov-
ne opcije ali pakete, kot jih zagotav-
lja pod normalnimi komercialnimi 
pogoji. 

AGENDA 22 
Agendo 22 je, kot implementacijsko 
orodje, predstavila dr. Rika Det-
mers, EDF in Nacionalni svet inva-
lidskih organizacij Nizozemske, 
Dansko pa kot primer dobre prakse 
lokalnega sodelovanja z namenom 
izboljšanja soodločanja in enakopra-
vne participacije invalidov na ravni 
občin Freddy Nielsen iz Nacionalne-
ga sveta invalidskih organizacij 
Danske. Sodelovali so tudi naši 
predstavniki in sicer iz Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ) mag. Cveto Uršič, gene-
ralni direktor direktorata za invalide, 
Boris Šuštaršič, predstavnica Službe 

Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, predsednik NSI-
OS, Miran Kranjc, predsednik Zve-
ze delovnih invalidov Slovenije, 
Štefan Kušar, glavni tajnik NSIOS, 
predstavniki koordinacij lokalnih 
invalidskih organizacij in dobitnic 
naziva Občina po meri invalidov iz 
Ajdovščine, Velenja, Radovljice in 
Trbovelj. Konference se je udeležilo 
več kot 250 udeležencev. 
Na tej konferenci je bil predstavljen 
popolni slovenski prevod Agende 
22, izkušnje evropskih držav pri nje-
ni uresničitvi, danska zakonodaja na 
področju oblikovanja invalidske 
politike v lokalnem okolju, dosedan-
je izkušnje glede uporabe Agende 
22 v štirih slovenskih občinah iz 
projekta Občina po meri invalidov. 
Implementacija Agende 22 v drugih 
evropskih državah še posebej zade-
va tudi osveščanje javnosti o invali-
dih, ki je celo 1. pravilo Standardnih 
pravil, zato smo pričakovali  infor-
macije o tej konferenci tudi v sreds-
tvih javnega obveščanja, vendar žal 
do tega iz nerazumljivih razlogov ni 
prišlo.         Povzeto iz spleta 
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DOBRO JE VEDETI 
zaposlovanju invalidov ne zavezuje k 
izpolnjevanju kvote (invalidska pod-
jetja, zaščitne delavnice, zaposlitveni 
centri), za izpolnjevanje kvote, obve-
zni delež zaposlenih invalidov od 
celotnega števila zaposlenih pri posa-
meznem delodajalcu in dokazila za 
izpolnjevanje kvote. Delež kvote se 
določi različno po dejavnostih in 
sicer glede na področja po Standar-
dni klasifikaciji dejavnosti: 2%, 4%, 

5% in 6%kvota.Dokument tez Stra-
tegije Dostopna Slovenija 
Strategija Dostopna Slovenija upoš-
teva človekovo raznolikost, enakost 
in družbeno vključevanje. Celovit 
pristop je izziv za načrtovalce, obli-
kovalce, uradnike, podjetnike, inves-
titorje in politike. 
Temeljna človekova pravica je, da 
gre kamor hoče, da se izobražuje, 
zabava, komunicira, sam opravi sto-
ritve zase (na primer bančne storit-
ve), nakupuje… Res je, da je mnogo 
tega moč opraviti že prek medmre-
žja, virtualno, vendar je pravica člo-
veka, da gre kamorkoli in da počne 
kar si želi in da se ne ustavi pred gra-
jeno oziroma komunikacijsko oviro. 
Uporabne in vsem dostopne javne 
površine, prav takšen javni promet, 
prijazno grajene stanovanjske zgrad-
be in naprave, dostopni in za udobno 
življenje primerni bivanjski prostori, 
dostopnost do informacij, možnost 
komunikacij v prilagojenih tehnikah 
za senzorno ovirane ljudi – naše oko-
lje bi moralo biti dostopno za vse. 

Cilj, ki ga želimo ustvariti s projek-
tom je, da postane država prijazna in 
prijetna za življenje in delo vseh 
ljudi ter da so vse skupine ljudi ize-

načene v pogojih bivanja in sodelo-
vanja v družbenih procesih tako na 
področju izobraževanja, kulture in 
rekreacije kot informiranja, dostop-
nosti do donacij, odločanja, ... Dos-
topnost do storitev javnega in zaseb-
nega sektorja ter do fizičnega okolja 
je ena 
temeljnih pravic invalidov in vseh 
drugih funkcionalno oviranih ljudi. 

Povzetek prispevka obja-
vljenega na spletu, avtor-

ja g. Antona Petriča 

naslova oprostitev in olajšav v inva-
lidskih podjetjih. 
Gospodarska družba lahko pridobi 
status in posluje kot invalidsko pod-
jetje, če med celim poslovnim letom 
zaposluje in usposablja najmanj 40% 
invalidov od vseh zaposlenih v druž-
bi. 
Status invalidskega podjetja družbi z 
odločbo podeli minister za delo, dru-
žino in socialne zadeve, po pridobitvi 
predhodnega soglasja Vlade Repub-
like Slovenije. Invalidska podjetja so 
dolžna revidirana poročila predložiti 
ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve. 
Pravilnik o zaposlitvenih centrih 
Namen zaposlitvenega centra je 
zagotavljanje delovnih mest invali-
dom na zaščitenih delovnih mestih, 
to je invalidom, ki dosegajo od 30% 
do 70% pričakovanih delovnih rezul-
tatov in jim je o tem Zavod RS za 
zaposlovanje izdal odločbo, da so 
zaposljivi na zaščitenih delovnih 
mestih. Zaposlitveni center mora 
zagotavljati delovne pogoje, ki ustre-
zajo predpisom o varnem in zdravem 
delu, delovna mesta, skladna z delo-

vnimi zmožnostmi za delo zaposle-
nih invalidov in poslovne prostore, ki 
so prilagojeni dejavnosti in invalid-
nosti zaposlenih invalidov. 
Uredba o določitvi kvote za zapos-
lovanje invalidov 
Uredba določa delodajalce (pravne 
ali fizične osebe), ki ima najmanj 20 
zaposlenih, razen delodajalcev, ki jih 
prvi odstavek 62. člena Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in  

 

Dekle, visoko dvigni glavo, 
izprsi se. 

Saj zmoreš. 
Včasih se stemni,toda spet 

pride jutro…. 
Ohrani plamen upanja. 

 

Jesse Jackson 

Obvestilo 
V društvu gluhih in nagluš-
nih Novo mesto, so na sple-
tu objavili spletno stran  

http://www.gluhinaglusni-
dolenjske.net/401.html 

Zelo zanimivo, vabljeni k 
ogledu. 

Info Društvo GNP Maribor 
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ŠPORT 
REZULTATI RIBIŠKEGA 

PRVENSTVA NA 
GORENJSKEM Z DNE 

19. AVGUSTA V LAHOV-
ČAH 

 
EKIPNO: 
1. mesto DGN VELENJE 
2. mesto DGN AURIS »B« 
3. mesto DGN AURIS »A« 
4. mesto DGN SLOV. KONJ. 
4.       mesto DGN LJUBLJ. »B« 
5.       mesto DGN LJUBLJ. »A« 
6. mesto DGN MARIBOR 
 
POSAMEZNO: 
1. BULJUBAŠIČ EDIN (VE) 
2. KLEPEC ANTON (KR) 
3. LORGER BOŽO (VE) 
4. MAVRI MARKO (KR) 
5. KVAS PETER (S.K.) 
6. PLOJ MARTIN (KR) 
20.     ŠMIDLEHNER ALBIN (MB) 
21.     MERTIK MILAN (MB) 
22. KLANČNIK ANDREJ (MB) 
 

AURIS - Medobčinsko 
društvo gluhih in nagluš-

nih za Gorenjsko, Kranj 

RAZPIS DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA V PRECIZ-
NI ORIENTACIJI 2006 
 
Datum: Nedelja 17. september 2006 
Kraj: Kamnitnik, nekdanja vojašnica 
v Škofji Loki. 
Tekmovalni center: Pot do TC bo 
označena od glavnega križišča v 
Škofji Loki. 
Vodja tekmovanja in traser: Krešo 
Keresteš. 
Karta: Kamnitnik, merilo 1:4000, 
plastnice na 2,5 m, stanje 2000, del-
no dopolnjeno 2006, ISSOM 2005. 
Teren: Kamnitnik predstavlja večja 
vzpetina, ki se razprostira severno od 
Škofje Loke. Večinoma je porasel s 
težje prehodnim gozdom. Pod njeni-
mi strmimi skalnatimi previsi se v 
bližini hiš nahajajo travniki, vrtovi in 
sadovnjaki. Na območju nekdanje 
vojašnice je območje parkovno ureje-
no. 
Prvi štart ob 11.00 uri 
Prijave: najkasneje do 11.9.2006, 
prek spletne strani www.oktrzin-
klub.si. Ali na e-mail naslov: kre-
so.kerestes@oktrzin-klub.si oz. izje-
moma po telefonu 040 624 464. 
Štartnina: 1000.00 SIT ali 5 EUR. 
Plačilo ob prijavi v TC. 
Opozorilo:  
- v primeru zelo slabega vremena bo 
tekmovanje prestavljeno na kasnejši 
termin, 
- Za sanitarije ne bo posebej poskrb-
ljeno. 
- Vsak tekmovalec tekmuje na lastno 
odgovornost. 
Obvestilo:  
- Na tekmovanju je prepovedano in 
nešportno:  
- Gibati se izven poti. 
- Gibati se ali prečkati poti, ki so na 
karti označene s križcem. 

- Gibati se po poteh, po katerih se ni 
mogeče gibati z invalidskimi vozički 
(možno je le po asfaltiranih in maka-
damskih in boljših kolovozih). 
- Motiti sotekmovalce pri orientaciji 
in pri odločanju na kontrolnih toč-
kah. 
- Se pogovarjati s sotekmovalci in 
spremljevalcem glede dogovorov 
- Gledati na kontrolne kartone sotek-
movalcev. 

Prosim, da sotekmovalcem, ki so 
na invalidskih vozičkih, omogo-
čate prostor na kontrolnih točkah 
in jim po potrebi pomagate na 
težavnem terenu. 
 
Vse ostale informacije dobite ob 
prijavi pri vodji športne sekcije g. 
Radovan Milenoviču. 

Info Društvo 

 

RAZPIS ZA MEDNARO-
DNI TURNIR 4 DRŽAV V 
ODBOJKI ZA MOŠKE IN 
ŽENSKE,  
ki bo potekal v petek 13. oktobra v 
času od 17.00 do 121.30. ure in v 
soboto 14. oktobra od 09.00 do 
18.00 ure v Graz-u v Avstriji. 
Prijavite se na sedežu društva najka-
sneje do 28.septembra. 
Vse podrobnejše informacije dobite 
pri vodji športne sekcije g. Radova-
nu Milenoviču.  

 
Veliko je majhnih stvari, 
ki so vredne spoštovanja. 

Malo je velikih stvari, 
ki so vredne občudovanja. 

          

Egipčanska modrost  

 
 

Kaže, da je uspeh v glav-
nem v tem, 

da vztrajaš, ko so drugi že 
odnehali. 

          

William Feather  
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ŠPORT 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
GLUHIH V ODBOJKI NA 

MIVKI, 26.08.206 
V MARIBORU 

Rezultati: MOŠKI 
1. mesto MDG Ljubljana 

(Sašo Lukič, Nejc Drekonja) 

2. mesto DGN Ljubljana 

(Albert Bijol, Aleksander Perič) 

3. mesto DGN Celje B 

(Jože Švent, Tine Golob) 

4. mesto DGN Sl. Konjice B 

(Bojan Gjerek, Daniel Mramor) 

5. mesto DGNP  MB  

(Andrej Vivod, Bedo Črešnik) 

6. mesto DGN Sl. Konjice A 

(Bojan Mežnar, Nedžmetin Ahmetaj)
7. mesto DGNP  KP 

(Aljoša Delošta, Dean Vigini) 

8. mesto DGN NG 

(Vladan Vukajlovič, Bojan Strel) 

9. mesto DGN Celje A 

(Matjaž Jelnikar, Rok Zorko) 

Rezultati: ŽENSKE 
1. mesto DGN Celje A                   

(Adrijana Ločnikar, Valerija Škof)     

2. mesto DGN Auris A                        

(Lojzka Meglič, Petra Šiler)                                          

3. mesto DGNP  MB A                     

(Suzana Muster, Sanja Mertik)                       

4. mesto DGN Auris B                 

(Olga Ahačič, Polona Kopina)                                                                      

5. mesto DGN Celje B                 

(Sabina Radovanovič, Simona 

Hrovat)                                                                                                                              

6. mesto DGN Koper            

(Aleksandra Prelaz, Radojka Jerman)

7. mesto DGN MB B                  

(Barbara Slana, Mirjana Drumlič)  

Državno prvenstvo je potekalo v 
soboto 26. avgusta na športnem igriš-

ču športnega društva Galeja Maleč-
nik. Zjutraj se je zbralo preko 50 ude-
ležencev in tekmovalcev iz 8 društev 
gluhih in naglušnih Slovenije. Po 
pozdravnem govoru vodje športne 
sekcije Radovan Milenoviča in pred-
sednika društva Milan Kotnika so 
tolmačke znakovnega jezika odkreta-

le slovensko himno v pozdrav. Po 
žrebanju in dogovoru s sodniki  iz 
Mariborskega odbora sodnikov in 

delegatko Športne zveze gluhih Hme-
lino Sabino se je tekmovanje začelo 
ob 10.15 uri. Tekmovanja so potekala 
v izredno lepem vzdušju in že od vse-
ga začetka borbeno. Po končanem tek 

movanju smo v pizzeriji Črni baron 
po kosilu podelili medalje novim 
državnim prvakom v odbojki na miv-
ki za leto 2006. Druženje smo nadal-

jevali še v Društvu gluhih Maribor do 
poznih večernih ur, kjer smo se vese-
lili doseženih uspehov. 

Milan Kotnik 



                                     NAŠ GLAS Stran 8 September 2006 

DOGODKI; DRUŠTVA, ZDGNS                                      
parkirišče v bližini Gledališča in 
tam počakali na konec slavnostne 
akademije.Društvo bo poskrbelo, 
da bo naš vodič spremljal vsak 
avtobus od Športnega centra Tri-
glav za Bežigradom do Gledališ-
ča in do dogovorjenega parkirne-
ga prostora za avtobuse. Po kon-
čani akademiji bo ta vodič pos-
premil udeležence, ki bodo odšli 
peš do svojega avtobusa. 
Od 16.00 ure dalje bo odprta 
dvorana Športnega centra Tri-
glav za Bežigradom. 
Ob 17.00 uri bo podelitev druš-
tvenih priznanj in spominskih 
daril Zveze in ostalih Društev. 
Cena obroka za večerjo je 
2.000,00 SIT. 
Med večerjo in po njej do 22.00 
ure bo za veselo razpoloženje 
igral ansambel s prikupno pevko. 
Člani ansambla bodo poskrbeli za 
razne šaljive in zabavne igre za 
vse udeležence v dvorani. 
Organizirali bomo bogat sreče-
lov. 
Uradni zaključek prireditve je  ob 
22.00 uri. 
Pridržujemo si pravico do more-
bitnih sprememb, ki bi do tega 
datuma morebitno nastale zaradi 
višje sile. Prepričani pa smo, da 
do večjih sprememb ne more pri-
ti. 

Prav tako pa smo prepriča-
ni, da bomo vsi mi, organi-
zatorji in vsi udeleženci, 
ponovno ustvarili lepo in 
prijazno vzdušje za vse. 
 

Frida Planinc 

Predsednica  

DGN Ljubljana 

CENTRALNA PRIREDI-
TEV V POČASTITEV 

MEDNARODNEGA DNE-
VA GLUHIH V  

LJUBLJANI 
 

OKVIRNI PROGRAM:  
 
Prihod udeležencev z avtobusi na 
urejeno parkirišče ob Vodovodni 
cesti za Bežigradom. (zadaj za 
centralnim stadionom bivšega 
nogometnega kluba Olimpija). 
Prihode načrtujte do 10. ure. 
V neposredni bližini parkirišča se 
nahaja dvorana Športnega centra 
Triglav, kjer bo v popoldansko 
večernih urah družabno srečanje 
udeležencev. 
Od 9.00 do 12.00 ure bo v tej 
dvorani mednarodni turnir gluhih 
v malem nogometu. 
Ob 10.00 uri pa se bo odpeljala 
delegacija predstavnikov društev 

in Zveze s posebnim avtobusom 
do mestne občine Ljubljane . 
Sprejem bo v mestni hiši pri 
županji Danici Simšič točno ob 
11.00 uri. 
Ob 12.00 uri se bo pričela slav-
nostna akademija v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma. 
Opozorilo! 
V dogovoru s policijo v Ljubljani 
lahko avtobusi ustavijo pred Gle-
dališčem največ za 5 minut. Nato 
se bodo avtobusi odpeljali na  

JESENSKI POHOD V 
HRIBE - GREMO NA 

TRIGLAV 
 

V petek dne 29. septembra orga-
nizira društvo Auris Kranj Jesen-
ski dvodnevni pohod na Triglav. 
Organizirano imajo vodenje. Pro-
gram izleta:  
Petek 29.9. ob 4.30 uri odhod 
avtobusa iz Kranja do Aljaževega 
doma v Vratih in nato peš preko 

Praga do Kredarice, nato prenoči-
tev na Kredarici. 
Sobota 30.9. pohod po dolini Tri-
glavskih sedmerih jezer s počit-
kom pri koči in nato mimo Črne-
ga jezera in čez Komarčo v doli-
no do koče pri Savici, kjer naj bi 
se srečali z ostalimi pohodniki, 
kajti za tiste, ki imajo gore radi, 
pa se za pohod na Triglav ne 
bodo odločili, v soboto organizi-
ramo še en krajši izlet okoli 
Bohinjskega jezera in do slapa 
Savica. Po končanem izletu vsi 
skupaj z avtobusom v Kranj in 
domov. 
Prijavite se lahko vključno do 
peka 15. septembra 2006. v pri-
meru dežja pohod odpade!! 
Vabljeni so vsi gluhi in naglušni 
člani Slovenije!! 

Planinska sekcija  

AURIS-sa 
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Psihosocialni programi 
pomoči družinam z gluho 
ostarelo osebo, oz. posame-
znim ostarelim gluhim ose-
bam v Republiki Sloveniji 
 
Program se je začel izvajati kot 
eksperimentalni program v letu 
2002 v treh regijskih društvih gluhih 
in naglušnih in se v letu 2004 razši-
ril na devet društev. Program je na 
podlagi upoštevanja izraženega inte-
resa, na voljo tudi ostarelim nagluš-
nim osebam s strani brezposelnih 
naglušnih izvajalcev/k, kar je bilo v 
prijavi programa predvideno že ob 
samem začetku izvajanja. 
Družinam ostarelih gluhih oseb ozi-
roma posameznim ostarelim gluhim 
in naglušnim osebam so s strani 
brezposelnih gluhih in naglušnih 
izvajalcev/k na voljo naslednje vrste 
pomoči: 
•  dostava že pripravljene hrane, pri-
prava hrane na domu 
• pomoč pri oblačenju, slačenju, hra-
njenju, opravljanju osnovnih živ-
ljenjskih     potreb, gibanju 
•  poudarek je na družabništvu na 
željo posamezne ostarele gluhe ali in 
družinskih    članov v času njihove 

odsotnosti. Program obsega pomoč 
v primeru bolezni, osamljenosti, 
onemoglosti ostarelih uporabnikov, 
s ciljem zagotovitve boljše kvalitete 
življenja ostarelih uporabnikov in 
njihovih družin, predvsem v smislu 
premagovanja ovir, povezanih s sta-
rostjo in gluhoto, na način, ki ostare-
lim gluhim osebam v okviru obsto-
ječih javnih služb ni na voljo ter v  

SOCIALNI PROGRAMI V DRUŠTVIH 
Slovenije (ZDGNS); Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ), Fundacija za financiran-
je invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij (FIHO); supervizor in pros-
tovoljci. 
 
Rezultati programa se ugotavljajo 
prek organizatorjev in koordinator-
jev programa v okviru društev na 
podlagi: sprotnega vodenja doku-
mentacije o vrsti, času izvajanja 
pomoči ostarelim gluhim osebam, 
katere so vključene v program; per-
manentnega spremljanja  
zadovoljstva s strani uporabnikov, 
njihovih družin in izvajalcev 
pomoči; odzivov lokalnega okolja 
(krajevne skupnosti, občine, cen-
tra za socialno delo, doma upoko-
jencev, zavoda za zaposlovanje) in 
sredstev javnega obveščanja na 
izvajanje programa.  
  
Postopno širjenje programa na upo-
rabnike, živeče na območjih delova-
nja že skoraj vseh društev gluhih in 
naglušnih, vključenih v Zvezo druš-
tev gluhih in naglušnih Slovenije 
kaže, da so uporabniki program dob-
ro sprejeli in ga ocenjujejo kot pot-
rebnega. 
 
Zadovoljstvo uporabnikov, motivi-
ranost za tovrstno delo s strani brez-
poselnih gluhih in naglušnih izvajal-
cev/k, kljub začasni zaposlitveni 
možnosti, so glavni razlog, da pro-
gram še teče.  

 
Marija Serdoner-

Lavrenčič, sekretarka 
DGN Celje,  

vodja programa 

            
smislu razbremenitve njihovih dru-
žin 
 Brezposelni gluhi in naglušni izva-
jalci/ke prek vključenosti v program 
prispevajo k reševanju problematike 
uporabnikov, povezane s starostjo. 
Obenem so delovno in socialno inte-
grirani. Rešujejo svoj problem brez-
poselnosti, si zagotavljajo pogoje za 
preživetje, z nudenjem pomoči ose-
bam z enako  ali  podobno   
oviro   so tudi  sami  
d e l e ž n i   psihosoci-
a l n e rehabilita-
cije.  
Program temelji na 
u p o š t e - v a n j u : 
• demografskih napovedi o večanju 
števila starih ljudi, torej tudi uporab-
nikov programa 
• težav uporabnikov programa, 
povezanih s starostjo 
želje uporabnikov, da svoje potrebe 
zadovoljujejo v domačem okolju 
• obremenjenosti družin uporabni-
kov programa. 
 
V program pomoči je vključenih nad 
70 uporabnikov. Povprečna vključe-
nost posameznega uporabnika je 8 
ur tedensko. 
 
Izvajalci pomoči so v program 
vključeni prek javnih del. V progra-
mu dela 12 brezposelnih gluhih in 
naglušnih izvajalcev/k (od januarja 
letos 11) individualno pod strokov-
nim vodstvom tajnikov društev, 
vključenih v program ter na podlagi 
podpisanega dogovora z uporabniki 
programa in evidenčnega lista za 
posamezni mesec. Njihov delovnik 
je 40-urni. Večina je bila v program 
vključena na podlagi posebnega izo-
braževanja. Vsi pa so že pred vklju-
čitvijo imeli pridobljene praktične 
izkušnje in sposobnosti za opravlja-
nje tovrstne pomoči. 
 
Drugi sodelujoči v programu so: 
Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje (ZRSZ) z območnimi služ-
bami, kjer program poteka, Zveza 
društev gluhih in naglušnih  

 
Knjige so najbolj tihe in 

trajne prijateljice, so naj-
lažje dosegljive in najbolj 

potrpežljive učiteljice. 
                 Charles W. Eliot  
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NAGRADNA KRIŽANKA 

Pravilno rešeno CELO križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca septembra 
oz. oktobra. Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo oktobra izžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil praktično 
nagrado. 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 

 

 

Koliko vsega 

je za nas vse 

na tem svetu, 

če le imamo oči, 

da to opazimo, 

in srce, 

da to vzljubimo, 

in roko, 

da to stisnemo  

k sebi... 

          
Montgomery 

TVOJE ZVESTE OČI 

Ustavi me glas, 
visok, visok. 

Ne morem verjeti 
si ti? 

Tvoj neznani obraz? 
Preobleka? 

Ječiš ali poješ? 
Besede 

Niso več tvoje. 
Tvoj molk 
je blagost. 

Tvoje mirne roke, 
zveste oči. 
Samo to. 

Sedaj vem, kdo si. 
Vidim 

najino nebo. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 

VODNICA ZVEZDA 

V globini 
si vselej ti. 

Topel hlebček kruha, 
jutranja zarja, 

misel razcvetena, 
vodnica zvezda. 

Kri si moja, 
duša jasnovidna,  

bog neba, veselja. 
Ti si moj 

prapok življenja.  
 

Majda Senica Vujanovič 

NASMEJMO SE 
»Te mi sram, Peter? Kakšen pa 

hodiš  v šolo? Na tvoji majici se 

vidi, da si za zajtrk jedel kruh in 

marmelado.«  

»To ni res, to sem zajtrkoval vče-

raj.« 

 Mamica in Urška gresta na sprehod. 

Ko prideta mimo gostilne, Urška 

pravi: 

»Mami, jaz sem zaduhala očkov 

parfum.« 

Luka počaka učitelja po pouku in ga 

vpraša: »Kaj vse smo se danes uči-

li?« 

»To bi si moral zapomniti. Ali te nič 

ne zanima?« 

»Niti najmanj. Le mama hoče vedno 

vse podrobno vedeti...« 

Učitelj vpraša: »Kako toplota in 

mraz vplivata na raztezanje in krče-

nje?« Janezek odgovori: »Poleti, ko 

je toplo, so dnevi daljši, pozimi, ko 

je mraz so krajši. 

»Gospa pri rednem servisu smo 

morali zamenjati tudi svečke.« 

»Svečke? Tega pa ne razumem, saj 

vendar vozim vedno samo podne-

vi.« 

Mlada žena očita možu: »Vzel si me 

samo zato, ker sem imela nekaj 

denarja...« 

»Nesmisel! Vzel bi te tudi, če bi ga 

imela veliko.« 

»Tine, včeraj sem ti posodil stotaka. 

Rekel si, da ga potrebuješ le za pet 

minut…« 

»Točno. Ali misliš, da sem sladoled 

kupoval dve uri.« 

Nekoč je očka za šalo ponudil deset-

letnemu Mihcu cigareto in mu dejal: 

»Ali boš?« 

»Kdaj sem že nehal,« je odvrnil 

Miha. 

Očka, mama in Tine pridejo v gos-

tilno. 

»Dva vrčka piva, prosim,« naroči 

oče. 

Mali Tine ga vprašujoče pogleda: 

»Kaj bo pa mama?« 



NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija,  Spletna stran Društva: 
www.dgn.mb.edus.si 

Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik, 

Polonca Burgar, Vesna Burk, Erna Savski in Bogdan Fras 

Izid številke so omogočili: Zavod RS za zaposlovanje, FIHO, občine Podravja, Evropski 
socialni sklad 

Tisk: Društvo GNP Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17.00 do 22.00 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM pisarna: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 365 410  

041 / 777 132 
dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 do 12.00 

Sreda: 09:00 do 12.00; 16.00 do 18:00 

Studio: Telefon/Faks: 02 / 252 21 82 dgn1.maribor@guest.arnes.si  

 

Sekcije: 

Telefon/Faks: 

GSM predsednik: 
02 / 252 21 82 

041 / 777 132 
dgn2.maribor@guest.arnes.si 

 

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 

Obvestila, vabila, aktivnosti 

Tradicionalno tekmovanje 
v športnem ribolovu,  

ki ga organizira DGN Celje v 
soboto, 16.09.2006 ob Pre-
sarskem jezeru pri Braslov-
čah. 

Zainteresirani člani naj se 
pravočasno prijavijo pri vodji 
ribiške sekcije g. Mertik-u. 

 

 

Vsako sredo in petek  

web klepetalnica od 17:00 
do 22:00 ure. Prav tako lah-
ko uporabljate 3 računalnike 
v računalniški sobi za brska-
nje po spletu in e-učenje. 

 

 

Članarina v letu 2006: 
- zaposleni in upokojenci  

1.700 sit 

- brezposelni, študentje in 

  dijaki BREZPLAČNO. 

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 

Vsak petek odbojka na 
mivki 

Treninge odbojke na mivki  
bomo imeli vsak petek od 
17:00 do 19:00 ure do kon-
ca poletja na igrišču Fonta-
ne. 

Dopisujte 
v glasilo. 
SLOVARČEK ENOROČNE  

ABECEDE  

Vsak torek 

Treningi balinanja na baliniš-
ču Branik potekajo od 16:00 
do 18:00 ure. Treningi pote-
kajo od aprila do konca sep-
tembra. Vodja je g. Jože 
Koser.  

 

 

Razstava izdelkov invali-
dov in bolnikov 

Z naslovom KORAK ZA 
KORAKOM, ki ga pripravlja 
Krščansko bratstvo bolnikov 
in invalidov Slovenije bo 
odprta od 2. do 10. septem-
bra v prostorih Galerije Dru-
žina na Krekovem trgu 1. v  
Ljubljani.  V soboto in nedel-
jo bo od 17. ure do 18. ure 
kulturni program. 

 

 

Vsako drugo sredo v 
mesecu ob 19:00 uri okro-
gla miza za informiranje čla-
nov. 
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