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 Naš glas 

 

Gluhi športniki osvojili 1. mesto na turnirju 
v futsalu v Splitu 

Na sestanku pri podžupanu Mestne občine 
Maribor g. Milanu Miklu 

Izšla prva številka glasila Sveta invalidov 

Donacija tehničnih pripomočkov, Lions 
Klub Piramida 



KAZALO 
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SPREMLJAJTE  

OBJAVE 

 NA INTERNETU 

Od 9. maja 2005  vse 
dogodke, aktivnosti, pro-
grame in ostale koristne 
informacije objavljamo 

tudi na internetu na naši 
spletni strani. 

http://www.dgnp-mb.si 

http://www.facebook.com 

Začetek izhajanja  

časopisa  

»NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

Vsak prvi četrtek v mese-

cu od 16 – 18 ure v pisarni 

občine Zgornja Kungota 

imamo uradne ure za vse 

člane DIM in Društva glu-

hih in naglušnih Podravja 

Maribor. Informacije: 

Goran Jamnikar 

 

Naslov: NAŠ GLAS 
Časopis urejata: 
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar 
Lidija Salamon, strokovna sodelavka 
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
Naklada: 200 izvodov 
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
Izdaja: April, maj 2011 
Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si, 
http://www.facebook.com. 
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Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na pod-
ročju 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 
si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih 
Ljubljana. 
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v 
sredo in petek popoldan v času družabništva članov. 
Knjižnica Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica 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 tudi na  spletni strani Društva      
htpp://www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis in na social-
nem omrežju http://www.facebook.com, kjer so objavljene števil-
ne zanimivosti iz našega življenja v svetu tišine.                                                            

Info Društva 

http://www.dgnp-mb.si/�
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TOLMAČI NASLOVI GSM DOSEGLJIVOST 

KAJA ZLATKA HÖTZL Maribor  040/241 505 od 8.00 do 18.00 

SUZANA KRSTESKI Maribor  041 600 201  dopoldan in popoldan  

LIDIJA LETONJA Destrnik 041 282 344  dopoldan in popoldan 

MARIJA KOSER  Maribor  031 316 040  dopoldan in popoldan  

ČESTITKE - VOŠČILA 

 

BAKLAN Marta 

BARL Marija 

BAUMAN Zvonka 

BERGHAUS Anton 

BOH Ivan 

BOROVNIK Ljudmila 

BRAČKO Barbara 

CEHTELJ Andrej 

CRNIĆ Dragotin 

ČRČEK Milko 

ČREŠNIK Bedrija 

ESIH Vilma 

FERČEC Stanislav 

FERK Stanislav 

FRAS Bogdan 

GRAJFONER Pavla 

HAUZER Ana 

HOJNIK Antonija 

IVANJŠIČ Jožica 

JAMNIKAR Zdenka 

JELENKO Lojzka 

JUNEŽ Albert 

KLEZIN Ivanka 

KOKOL Aleš 

KOKOL Darko 

KOLARIČ Milan 

KOSER Marija 

KOSTANJEVEC Sandra 

KOTNIK Marija 

MUSTER Herman 

NOVAK Roman 

NOVAK Zvonko 

PAVLINEK Alojz 

PAVLINEK Miroslav 

PAVLOVIČ Jože 

PERKOVIČ Franc 

PESEK Mateja 

PIHLER Nada 

PLANINŠIČ Anton 

PLIMON Ivan 

PODGORELEC Ivan 

POTOČNIK Emil 

REPNIK Alojzij 

SAVEC Zoran 

SAVIO Ida 

SENICA Majda 

STARAŠINA Karolina 

STEINBACHER Alojz 

ŠKET Alojzija 

ŠMIT Ivan 

ŠPES Janez 

ŠPES Marija 

TKALČIČ Ivan 

TOMŠE Denise Tatjana 

VODUŠEK Adolfina 

VRŠIČ Stanko 

ZUPANC Ferdo 

ŽOHAR - Šumatič Olga 

ŽUNIČ Janja 

ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM OSEBNEM PRAZNIKU VAM ŽELI 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

APRIL, MAJ praznujejo: 

 

KOTOLENKO Ružica 

KRAJNC Radovan 

KRONIČ Melita 

KUBALE Slavko 

KURNIK Anica 

LEBREHT Ivan 

LEŠNIK Giudita 

LONGAR Jana 

LORENČIČ Ana 

LUKNER Lea 

MERTIK Jana 

MERTIK Marcel 

MESAREC Dragica 

MLAKAR Alojz 

MLAKAR Branko 

MODRINJAK Marko 

MUSTER David 
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Strokovni delavec sekretar Milan Kotnik 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

 

  
Tokratna številka časopisa Naš glas je dvojna 
in v njej je zelo veliko zanimivih člankov iz 
našega vsakodnevnega življenja v svetu tišine. 
Verjamemo, da bo tudi tokratna številka zani-
miva za branje in vam bo prinesla veliko infor-
macij o delu »v našem drugem domu«, kot 
Društvu pogosto radi rečejo gluhi in naglušni 
člani. 
Prvo glasilo Sveta invalidov Mestne občine 
Maribor 
Mestna občina Maribor je ob močnem sodelo-
vanju Sveta invalidov z vsemi invalidskimi 

organizacijami izdala prvo glasilo Sveta invali-
dov z geslom »Spoštovanje enakosti v razli-
čnosti«. Skupaj z glavno urednico Natašo 
Rebernik in novinarko Uršulo Godec sem akti-
vno delal v uredniškem odboru glasila, ki je 

tako na svojevrsten način povezal vseh 17 
invalidskih in humanitarnih organizacij Maribo-
ra, da smo se predstavili širši javnosti v naši 
občini. Glasilo je izšlo v nakladi 10.000 izvo-
dov, ki smo jih posredovali vsem javnim insti-
tucijam, knjižnicam, domovom upokojencev ter 
vsem članom naših invalidskih in humanitarnih 
organizacij. V jeseni pa napovedujemo izdajo 
nove številke, ki bo še posebej približala 
»našo drugačnost« širši javnosti. 

Svet invalidov Mestne občine Maribor in 
Skupina za dostopnost EPK 2012 
V okviru projekta Evropska prestolnica kulture, 
ki bo leta 2012 v Mariboru se je vključilo tudi 
naše društvo s predstavitvijo kulture gluhih, saj 
smo na rednih sestankih Sveta invalidov  več-
krat izrazili željo po kulturnem sodelovanju. 

Tiskovna konferenca ob izdaji prve številke glasila 
Sveta invalidov Mestne občine Maribor 

Predstavniki invalidskih organizacij  
prebirajo novo glasilo 

Predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor 
in vodstva EPK 2012 na predstavitvi 

V sporih ohranjajte jasne misli in močnega 
duha. Pokažite pripravljenost na kompromis." 

Chris Prentiss 
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Mestne občine Maribor v katerega je vključe-
nih kar 17 predstavnikov invalidskih organiza-
cij in drugih javnih institucij ter medijev, gluhih 
in naglušnih člani kulturne sekcije »Tihi svet« 
že pred letom izrazili željo po sodelovanju na 
kulturnem področju na EPK 2012. Sam delu-
jem v skupini za dostopnost, ki ima povezoval-
no nalogo med EPK in invalidskimi organizaci-
jami ter kulturnimi institucijami. Koordinator 
EPK Miran Babič je opozoril, da bo potrebno 
uporabljati enotno metodologijo pri preverjanju 
dostopnosti grajenih in komunikacijskih ovir 

(gledališča, muzeji, javni odri), rešitve za 
odpravljanje ovir pa ne smejo biti samo začas-
ne. Za raziskavo o dostopnosti pa obstaja tudi 
možnost povezave z invalidskimi podjetji in 
vključitev njihovih članov. 
 

Izlet v Olimje 
V začetku maja smo se člani udeležili zelo 
dobro organiziranega izleta v Olimje pod vods-
tvom g. Mitje Tomažiča, ki je prevzel skrb za 
celotno izvedbo izleta. Poln avtobus članic in 

članov je nestrpno pričakovalo novo dogodiv-
ščino. Takšni izleti so izredno dobrodošla in 
poučna popestritev vsakdanjih aktivnosti v 
društvu. Takšne akcije potrjujejo predanost in 
zavzetost posameznikov, ki s svojim prostovo-
ljnim delom polepšajo marsikatero urico svojih 
sočlanov.  

Izvajanje posebnih socialnih programov 
V majskih dneh smo nadaljevali s številnimi 
aktivnostmi in izvajanjem posebnih socialnih 
programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe 
uporabnike s katerim jim omogočamo enakop-
ravno vključevanje v vsakdanje življenje in 
delo v družbi. Intenzivno sodelujemo z Raciom 
na področju informiranja gluhih in naglušnih o 
zaposlitvenih možnostih. Povezali pa smo se 
še s podjetjem Ozara, ki načrtuje v bližnji pri-
hodnosti večje vključevanje gluhih in naglušnih 
v svoje delovno okolje. 

Nagovor ob obisku delegacije iz Ljubljane 

Pogovor o odpravljanju arhitektonskih  
ovir v prometu 

Člani društva na izletu v Olimju 

 

Težave večinoma dojemamo kot ovire, 
le bistre osebe pa težave vidijo kot prilož-

nost in jih zato izkoristijo sebi v prid." 
 

Chris Prentiss 
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Predavanja 
V podružnici na Ptuj so se zelo potrudili in pri-
pravili kar nekaj zanimivih predavanj; zdrav 
način prehranjevanja, potopisno predavanje iz 
Afrike, predavanje o samozavesti, ki je bilo še 
posebej zanimivo, saj ga je izvedla naša nek-

danja članica Valerija Škof. S predavanji bomo 
nadaljevali tudi v bodoče, saj na takšen način 
omogočamo večjo splošno izobraženost čla-
nov društva, ki zaradi svoje gluhote težko 
spremljajo tovrstna predavanja drugje v sliše-
čem okolju. S tem omogočamo svojim članom 

širše pridobivanje informacij ter posebnih 
znanj tudi s pomočjo tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika, ki so na predavanjih vedno 
prisotni. 
 

Sodelovanje s FERI 
S Fakulteto za elektroniko, računalništvo in 
informatiko Maribor že vrsto let uspešno sode-
lujemo na področju računalniškega izobraže-
vanja, učenja in razvijanja računalniških apli-
kacij za potrebe gluhih in naglušnih ljudi. Tako 
smo tudi tokrat sodelovali s prof. Matjažem 

Debevcem ter prof. Primožem Koscem skupaj 
z gluhimi člani v Mariboru in podružnici na Ptu-
ju pri razvoju na področju inovacij tehničnih 
pripomočkov ter računalniških okolij, ki bodo 
prilagojena za gluhe in naglušne osebe. 

Zaposlitveni sejem 
V sklopu nevladnih prostovoljskih organizacij 
pa smo udeležili Zaposlitvenega sejma v Mari-
boru, kjer smo predstavili, s številnim promocij-
skim materialom naše društvo in možnosti pro-
stovoljnega dela v društvu, širši javnosti Mari-
bora.  

Valerija Škof je predavala o samozavesti 

Predavanje o zdravem načinu prehranjevanja,  
prostori so bili polni 

Zaposlitveni sejem in možnosti zaposlovanja  
invalidov  v EU 

Testiranje programske opreme za pomoč gluhim in 
naglušnim osebam 
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Vrhunski dosežki naših športnikov 
Naši športniki nas razveseljujejo s številno 
udeležbo na športnih tekmovanjih, kjer pose-
gajo po najvišjih mestih in dosegajo lepe rezul-
tate, ki so lahko njim in vsem članom v ponos 

in jim iskreno čestitamo k njihovim uspehom. 
Iskrene čestitke vsem športnikom za dobre 
rezultate še posebej za osvojeno 1. mesto na 
mednarodnem turnirju v futsalu v Splitu, 3. 
mesto ženske na DP v balinanju, 4 osvojeni 
pokali na II. športnih igrah invalidov Maribora. 

Hkrati pa je vse pripravljeno za 5. državno 
prvenstvo gluhih v orientacijskem teku, ki ga 

bomo 4. junija organizirali in izvedli ob pomoči 
Orientacijskega kluba Brežice v mariborskem 
Mestnem parku. Veselimo se že množične 
udeležbe, saj je tokrat prijavljenih kar 11 slo-
venskih društev ter 4 avstrijska društva s skup-
no 82 tekmovalci. 
 

Predstavitev na Medicinski fakulteti      
Maribor 
Pri svojem delu se povezujemo tudi z drugimi 
organizacijami, zato smo se z zadovoljstvom 
odzvali na povabilo skupine študentov skupina 

Mediakt Medicinske fakultete v Mariboru. Sku-
paj s predsednikom društva ter tolmačico slo-
venskega znakovnega jezika smo pripravili 
zanimivo dve-urno predavanje o življenju v 
svetu tišine ter jih seznanili z osnovami znako-
vnega jezika gluhih ljudi. 

Osvojen pokal za prvo mesto v Splitu 

Uspešni športniki na Športnih igrah invalidov 

Predsednik društva Bedrija Črešnik nagovarja štu-
dente medicinske fakultete Maribor 

 

Bistvenega pomena je, da stanje duha 
ohranjate na visoki ravni, saj je le          

poduhovljen človek zmožen odpuščanja." 
 

Chris Prentiss Spoznavanje slovenskega znakovnega jezika  
bodočih zdravnikov 
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Seminar v Fiesi 
12. in 13. maja je Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije organizirala dvodnevni 
izobraževalni seminar, ki je potekal v večna-
menskem objektu Zveze v Fiesi. Seminarja se 
je udeležilo več kot 50 udeležencev iz vse Slo-
venije: predsedniki, sekretarji in člani vseh 13 
društev, tolmači in strokovni delavci ter ostali 
gostje in predavatelji seminarja.  

Donacija Lions Kluba Piramida 

S svojo humanitarno vlogo se je tokrat izkazal 
Lions Klub Piramida iz Maribora, ki je kar 30-
im gluhim, naglušnim ter gluhoslepim članicam 
ter članom omogočil prejem življenjsko 

pomembnih tehničnih pripomočkov. Svečana 
podelitev donacij je bila v Hotelu Piramida, kjer 
so med prejemniki donacij bile tri šole ter 
Društvo slepih in slabovidnih Maribor. Za vse 
donacije smo izredno hvaležni in se članom 
Lions Kluba Piramida ter predsedniku g. Mira-

nu Jelerju iz srca zahvaljujemo za vso pomoč, 
ki bo tako resnično prišla v prave roke. 

Delo v podružnici na Ptuju 
V podružnici na Ptuju smo v mesecu aprilu in 
maju pripravili številne, zanimive in različne 
aktivnosti, ki so se jih udeležili številni člani iz 
tega območja. Pohvaliti je potrebno prizadeva-
nja vseh Ptujčanov, ki složno in v sodelovanju 
z matičnim društvom pripravljajo vse potrebno 

za čim boljšo vključenost gluhih in naglušnih v 
aktivnosti podružnice. Pohvaliti je potrebno nji-
hovo udeležbo na »Dan prostovoljstva«, kjer 
so s skupnimi močmi z ostalimi udeleženci iz 
društva upokojencev ter predstavnikov Ptujske 
četrtne skupnosti Center urejali prostore in oči-
stili okolico. Prav tako pa aktivno sodelujemo v 
projektu Mestne občine Ptuj »Občina po meri 
invalidov« za obdobje 2011 do 2015. S svojimi 
predlogi in opozarjanjem na problematiko inva-
lidov sluha smo tudi z moje strani poslali  

Člani društva na svečani prireditvi 

Predaja donacije, predsednik Lions Klub Piramida 
g. Miran Jeler, predsednik društva in tolmačica 

Druženje članov 

Informiranje članov 
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konkretne predloge za rešitev določenih prob-
lemov s katerimi se srečujejo v svojem vsak-
danjem življenju. Na Mestni občini Ptuj imajo 
razumevanje in željo po kvalitetnejšem sodelo-
vanju gluhih in naglušnih prebivalcev Ptuja in 
okolice. 

Tečaji slovenskega znakovnega jezika 
V mesecu maju smo pripravili zaključne izpite 
ter srečanje vseh tečajnikov učenja težje razu-
mljivih besed in ročnodelskih delavnic kamor 

smo povabili tudi vse člane društva in ekipo 
Spletne TV. Ob zaključku smo vsem udeležen-
cem tečaja podelili potrdila o udeležbi ter 
zahvale mentorici Zlatki Hötzl, prostovoljcem iz 
društva, ki so vsak po svojih najboljših močeh 
poskrbeli za nepozabno in prijetno izkušnjo 
pridobivanja novih znanj in prijetno učenje slo-

venskega znakovnega jezika s polnočutnimi 
udeleženci. Srečanje smo popestrili še s kul-
turnimi programom in šaljivimi igrami in tako 
prikazali svoje pridobljeno znanje. 

Informiranje članstva-okrogle mize 
Na informativnih-okroglih mizah, ki jih organizi-
ramo vsako sredo v matičnem Društvu v Mari-
boru in ob petkih v podružnici na Ptuju oba 
predsednika društva in podružnice podajata 

članom sprotne informacije o dogodkih v druš-
tvu, o tekočih aktivnostih in drugih aktualnih 
dogajanjih, ki so objavljene tudi na oglasni ste-
ni društva in podružnice, v časopisu Naš glas, 
na spletnih straneh www.dgnp-mb.si in 
www.facebook.com. 

Sodelovanje s Spletno TV in mediji 
Zelo dobro sodelujemo z ekipo Spletne TV na 
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki 
se radi odzovejo na naša povabila in posna-
mejo aktivnosti in dogodke v našem društvu, 
kar si v obliki številnih video prispevkov lahko 
člani ter vsi ostali pogledajo na spletni strani 
Zveze http://www.zveza-gns.si/. Da dobro 
sodelujemo z mediji dokazujejo tudi številne 
objave v medijih, še posebej v VEČER-u, na 
RTS-u in tedniku 7 DNI. Z objavami v medijih 
in našem časopisu Naš glas se tako predstav-
ljamo širši javnosti o aktivnostih društva in o 
življenju v svetu tišine v katerem živimo. 

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 

Pozorno spremljanje predavanja 

Tečajniki po opravljenem preverjanju znanja 

V društvu je vedno polno 

Ne jemljite si k srcu niti zmage niti poraza. 
Oboje se namreč nekoč spremeni v nič." 

Chris Prentiss 

http://www.dgnp-mb.si�
http://www.facebook.com�
http://www.zveza-gns.si/�


10 NAŠ GLAS         

PREDSEDNIKOV UVODNIK 

 

Ker smo člani društva aktivni skozi vse leto, ne 
glede na to kateri letni čas je, smo kljub temu 
veseli toplih sončnih žarkov, saj bomo lahko 
pričeli z našimi športnimi aktivnostmi na pros-
tem.  
V mesecu aprilu je izšel razpis ZDGNS za 
Brezplačno letovanje v Krajnski gori za social-
no ogrožene gluhe in naglušne osebe. Zveza 
nam je dala na razpolago apartma za 4 osebe, 
ki bodo brezplačno letovale v Krajnski gori od 
16. maja do 20. maja. Zveza društev krije stro-

ške bivanja v apartmaju, kosilo in večerjo, stro-
ške prevoza krije lastno društvo. Prav tako je 
že objavljen razpis Zveze za letovanje v 
Moravskih toplicah, Piranu in Fiesi. Tudi naše 
društvo je objavilo razpis za letovanje v lastni 
počitniški prikolici v Termah Banovci in moram 

povedati, da je povpraševanje kar veliko, zato 
pohitite s prijavami saj je na razpolago le še 
nekaj prostih terminov. Nadzorni odbor je 
opravil pregled finančnega in materialnega 
poslovanja v društvu in ni ugotovil ne pravilno-
sti. Prav tako smo v mesecu marcu imeli redno 
sejo upravnega odbora Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor in izvršnega odbo-
ra podružnice Ptuj. Društvo je uspešno izvedlo 

redno sejo letne skupščine, ki je bila 9. aprila. 
Bili smo zelo zadovoljni saj sta na seji prisos-
tvovala predsednica Zveze gospa Frida Pla-
ninc in sekretar Zveze gospod Matjaž Juhart, 
ki sta naše delo tudi pohvalila. Na športnem 
področju potekajo redni mesečni treningi, smo 

pa dosegli tudi dobre rezultate na državnem 
prvenstvu v odbojki tako moški kot ženske, saj 
so osvojili 3. mesto.  

Predsednik v akciji - razdelitev časopisa Naš glas 

Člani v društvu 

Delegati skupščine društva z vodstvom Zveze 

Bedrija Črešnik  

Predsednik Društva GNP Maribor 
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V podružnici na Ptuju redno potekajo ročne 
delavnice, tudi predavanja so organizirali ven-
dar kljub temu se bodo morali bolj potrudi sku-
paj z njihovim predsednikom in poskrbeti, da 
bodo redno oddajali poročila o izvedenih aktiv-

nostih in s tem seznanjali širšo javnost iz njiho-
ve okolice. Izšlo je prvo glasilo Svet invalida v 
katerem se s ponosom predstavlja tudi naše 
društvo. V društvu so še vedno na voljo karte 
za kopanje v Termah Ptuj, nastala pa je tudi 
sprememba v Termah Fontana in sicer lahko 
od 1. maja dalje vsi člani društva in njihovi 

svojci kupijo vstopnico za 4-urno kopanje na 
recepciji Fontane po nižji ceni (8,50 EUR) ob 
predložitvi veljavne članske izkaznice. 

Predsednik Bedrija Črešnik 

SKUPŠČINA 
Dne 9. 4. 2011 je v prostorih DGNP Maribor 
potekala 4. redna letna seja skupščine DGNP 
Maribor. Na seji so bili prisotni; sekretar Milan 
Kotnik, predsednik Bedrija Črešnik, delegati 
skupščine, predsednica Zveze Frida Planinc in 
sekretar Matjaž Juhart. 
Sprejeli smo poročilo o zaključnem računu 
Društva za leto 2010, kjer smo obravnavali 
poročilo o delovanju, investicijah in izvedbi 
posebnih socialnih programov s finančnim 
poročilom, poročilo nadzornega odbora, poro-
čilo predsednika Društva in poročilo sekretarja 
Društva. 
Predstavili smo program dela in finančni načrt 
Društva za leto 2011 in ga soglasno potrdili. 
Skupščina društva je sprejela tako Zaključni 
račun DGNP Maribor za leto 2010, kot tudi 
Plan dela in finančni načrt za leto 2011. 
Frida Planinc, predsednica ZDGNS je pohvali-
la vzorno pripravljeno poročilo in nam zaželela 
veliko uspeha za naprej. 
Sekretar ZDGNS Matjaž Juhart je prav tako 
čestital za dobro opravljeno delo in pohvalil 
dobro povezanost v društvu. 
Res smo lahko ugotovili, da je za uspešnost 
našega društva bilo vloženo ogromno truda in, 
da tudi naprej ne bo počitka, saj nam povsod 
grozijo z zmanjševanjem sredstev. Želel bi se 
zahvaliti sekretarju Društva za odlično delo, 
pomočnici sekretarja Lidiji Salamon za veliko 
pomoč in pozitivno energijo, kot tudi vsem čla-
nom, da kljub težkim časom s svojim delom 
podpirate in aktivno s svojim delom sodelujete 
v našem Društvu. 
 

Predsednik Bedrija Črešnik 

V Mariborski knjižnici 

Najmlajši udeleženci ročnih delavnic v podružnici 
na Ptuju 

Ročne delavnice - zgibanje prtičkov 

 

Bodite skromni in preprosti. 
Tako vam bodo ljudje radi pomagali in         

svetovali."       Chris Prentiss 
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NOVO GLASILO MARIBORSKIH 
INVALIDSKIH DUŠTEV                
» SVET INVALIDOV« 

Kot občan mesta Maribor, invalid sluha in član 
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
čestitam Mestni občini Maribor, ki ji je v lan-
skem letu bil podeljen naziv »OBČINA PO 
MERI INVALIDOM«, za izdajo prve številke 
glasila »SVET INVALIDOV  MESTNE OBČI-
NE MARIBOR«, ki  je izšla v mesecu aprilu 
2011. 

Vesel prebiram 
prvo številko gla-
sila in pohvaliti 
moram župana 
Mestne občine 
Maribor gospoda 
Franca Kangler-
ja, predsednika 

Sveta invalidov Mestne občine Maribor Aleša 
Škofa in uradniški odbor: Uršula Godec, Slavi-
ca Jaušovec, Milan Kotnik in Nataša Rebernik 
ter posamezne avtorje prispevkov in fotografij, 
ki so objavljene na straneh društev, ki v glasilu 
predstavljajo svojo poslanstvo in aktivnosti. 
Naklada glasila je izšla v 10.000 izvodih. 
V glasilu »Svet invalidov« se različna Društva 
predstavljajo na dveh straneh. Predstavljajo 
svoje aktivnosti 
in storitve. V gla-
silu se predstav-
ljajo naslednja 
društva: Društvo 
diabetikov Mari-
bor, Društvo dis-
trofikov Sloveni-
je, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Mari-
bor, Društvo invalidov Maribor, Društvo larin-
gektomiranih Slovenije, Društvo paraplegikov 

Slovenije, Druš-
tvo revmatikov 
Slovenije -  Pod-
ružnica Maribor, 
Društvo študen-
tov invalidov Slo-
venije, Društvo 
vojnih invalidov 

Maribor, Inkont – humanitarna organizacija 
Maribor, Invalidsko društvo ILCO Maribor, 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Maribor, Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, 
Ozara, Sonček – Mariborsko društvo za cereb-
ralno paralizo, Športno društvo invalidov Mari-
bor in Združenje multiple skleroze Slovenije – 
Podružnica Maribor. 
Skupaj z vsemi mariborskimi invalidskimi druš-
tvi so ustanovili Svet invalidov MOM kot posve-
tovalno telo župana, katerega primarna funkci-
ja je tudi ozaveščanje ter opozarjanje javnosti 
in pristojnih inštitucij o najrazličnejših proble-
matikah, s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
osebe s posebnimi potrebami. 

V Svet invalidov MOM 
je aktivno vključenih 
19 mariborskih invalid-
skih društev za izvaja-
nje skupnih aktivnosti 
oseb s posebnimi pot-
rebami s ciljem med-

sebojnega povezovanja in sodelovanja druš-
tev. 
Zahvala predsed-
niku Sveta invali-
dov Maribor Ale-
šu Škofu, univ. 
dipl. pravniku za 
spodbudne bese-
de, citiram: 
»Zavedamo se, 
da gre pri reševanju invalidske problemati-
ke za kompleksen proces, ki ga ni mogoče 
realizirati čez noč. Potrebno bo še veliko 
naporov in energije, da bomo dosegli  žele-
ni cilj, ki pa ga lahko dosežemo le z združe-
nimi močmi«. 
Spoštovani  člani invalidskih organizacij, želim 
vam prijetno branje prvega glasila »Svet invali-
dov«. 

Srečko Ostreuh, 

 

Strastna čustva 
nikoli ne privedejo 
do pravih vzrokov 
za nastalo stanje." 

Chris Prentiss 
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GLUHI  INVALIDI  NA            
EDINSTVENEM  DOGODKU  

»NICK VUJIČIĆ« 
Člani Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor so se udeležili edinstvenega dogodka 
»NICK VUJICIC« v sredo, 6. aprila 2011, ob 
19.00 uri v  Dvorani Tabor v Mariboru. 
Spoznali smo NICKA VUJIĆIČA, ki se je rodil 
v Melbournu v Avstraliji brez rok in nog. Med 
odraščanjem se je Nick spopadal ne samo z 
običajnimi izzivi v zvezi s šolo in adolescenco, 
temveč tudi z depresijo in osamljenostjo. 

Nenehno se je spraševal, zakaj je prav on 
rojen brez nog in rok. Spraševal se je, kaj je 
namen njegovega življenja in ali sploh ima 
kakšen  smisel živeti, razmišljal je o samomo-
ru. Po končani srednji šoli je Nick nadaljeval s 
študijem in diplomiral iz računalništva in finan-
čnega načrtovanja na Griffith Universiti v 
Loganu v Avstraliji. Ko je bil star 19 let, je 
začel uresničevati svoje sanje o tem, da bi 
spodbujal druge ljudi in jim prinašal Jezusov 
evangelij z motivacijskim pričevanjem, kako je 
Bog spremenil njegovo življenje ter mu dal pri-
hodnost in upanje. Sedaj je star 28 let in je 
predsednik mednarodne neprofitne organiza-
cije z imenom »Življenje brez okončin«. Ima 
tudi svoje podjetje za motivacijske govore z 
imenom »Pravi odnos je ključ napredka«. V 
svojem delu Nick potuje po vsem svetu in pri-
poveduje svojo zgodbo milijonom ljudi. 
Življenje je čudovito. Potreboval sem veliko 
težkih, depresivnih let preden sem resnično 
dojel, kaj je bistvo življenja. Spoznal sem, da 
sem ustvarjen z namenom, da ima moje  

življenje smisel in da 
želi imeti Bog poseben 
odnos z menoj. Toda 
kmalu sem odkril, da 
sem bil ločen od Boga 
zaradi nečesa, kar se 
imenuje greh. Greh je živeti po svoje, namesto 
po Božjih načelih. Sveto pismo pravi, da smo 
vsi zgrešili in da je posledica greha večno 
bivanje daleč stran od Boga. Že tisoče let se 
poskušajo ljudje vrniti k Bogu, vsak na svoj 
način, da bi doživeli smisel in vrednost, ki ju 
ponuja Bog. Toda vsak poskus in načrt je pro-
padel. Ker sami ne zmoremo priti k Bogu, je 
on prišel k nam v osebi Jezusa Kristusa. To je 
bilo najbolj čudovito dejanje, kar ga je svet 
kdaj videl. Tudi, ko si nismo zaslužili, je Jezus 
umrl namesto nas, da bi plačal kazen za naše 
grehe. Spoznal sem, da je edini način, da 
dobim novo življenje, ki ga Bog ponuja, da 
sprejmem njegov dar. Sveto pismo pravi, da 
lahko to stori vsak in sprejme to življenje, tako 
da veruje in se spokori. Vedel sem, da se 
mora moje življenje spremeniti in da želim 
sprejeti ta dar od Boga. Naredil sem naslednje 

korake z 
Bogom in 
moje življenje 
se je spreme-
nilo. Priznal 
sem svojo 
duhovno pot-
rebo – »Jaz 
sem grešnik.« 

Pokesal sem se in sem se bil pripravljen odvr-
niti od greha. Veroval sem, da je Jezus umrl 
zame na križu in vstal od mrtvih. Sprejel sem 
Jezusa Kristusa v molitvi v svoje srce in življe-
nje kot svojega Gospoda in Odrešenika. »Kdo 
koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen«. Prav 
sedaj lahko govorite z Bogom in tudi vi naredi-
te te korake. 
Čestitam, prijatelji! Tako sem navdušen in 
vesel tvoje nove odločitve. Ugotovil boš, da bo 
Jezus postal tvoj najstanovitnejši prijatelj na 
tvoji življenjski poti. Ljubil te bolj kot kdorkoli 
drug in te bo poučeval o stvareh, ki jih moraš 
vedeti, ko ga iščeš z vsem svojim srcem. 
Vir: Zaživi življenje 

Srečko Ostreuh 
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NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Župan Mestne občine Maribor 
je 21. marca 2011 podpisal 
Sklep o ustanovitvi in ime-
novanju Komisije za razvoj 
nevladnih organizacij v mes-
tni občini Maribor. Namen 
ustanovitve komisije, ki bo šte-
la 9 članov (od tega 5 nevlad-
nikov in 4 predstavniki MOM) 

je vzpostavitev učinkovitega partnerskega 
sodelovanja med nevladnim sektorjem in obči-
no, s ciljem skupnega oblikovanja javnih poli-
tik in ukrepov, ki bodo omogočili kvaliteten 
razvoj nevladnih organizacij in ustvarjanje 
spodbudnega okolja za njihovo delovanje. 
Komisija je oblika trajnega in odgovornega 
partnerstva med nevladnim sektorjem in obči-
no. 
V prihodnjih dneh bo 
Regionalno stičišče 
NVO Podravja pričelo s 
postopki za izbor in ime-
novanje predstavnikov 
NVO v Komisijo. Ker si želimo, da bi delo v 
Komisiji potekalo kar se da konstruktivno in bi 
uspešno zagovarjali in uveljavljali interese 

NVO, si želimo, da bi ob Komi-
siji zaživelo tudi delovanje 
NVO mreže za Podravje, ki 
predstavlja prostor za izmenja-
vo in oblikovanje skupnih  sta-
lišč o katerih želimo v sodelo-
vanju s predstavniki občin 
iskati rešitve.  
Upamo, da bo primeru dobre 

prakse Mestne občine Maribor sledilo čim več 
ostali podravskih občin in bodo tovrstne komi-
sije oz. podobna delovna telesa za sodelovan-
je med NVO in javnimi samoupravami postala 
uveljavljena praksa medsebojnega sodelovan-
ja.  
Veseli smo, da je Mestna občina Maribor 
med prvimi občinami v Sloveniji prisluhnila 
željam in potrebam nevladnega sektorja po 
tovrstni obliki sodelovanja. 

Srečko Ostreuh 

ZAHVALA PREDSEDNIKU  
SVETA INVALIDOV MOM 

Spoštovani predsednik Sveta invalidov 
Mestne občine Maribor gospod Aleš 
Škof, univ. dipl. pravnik. 
Sem Srečko Ostreuh, invalid sluha, aktivni 
član Društva gluhih in naglušnih Podravja 
Maribor. Zahvaljujem se vam za vedno iskren, 
prijazen sprejem, da vedno pozitivno prisluhni-
te mojim željam, kako bi po svojih močeh 

pomagal gluhim, naglušnim in gluhoslepim 
invalidom in seveda ostalim invalidom. Vedno, 
ko vam pripovedujemo o svojem delu v druš-
tvu in o delu našega Društva gluhih in nagluš-
nih Podravja Maribor, mi pozitivno svetujete in 
s tem mi dajete novo upanje za boljši jutri. 
Resnično sem vesel, da ste predsednik Sveta 
invalidov Mestne občine Maribor. 
Iskreno se Vam zahvaljujem in si želim, da bi 
uspešno nadaljevali svoje delo  

HVALA 
Srečko Ostreuh 

 

Položaj postane 
prijeten šele takrat, 

ko ga sprejmete." 
 

Chris Prentiss 

Predsednik Sveta invalidov g. Aleš Škof 
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NAGOVOR PREDSEDNIKA RS 
dr. DANILA TÜRKA O INVALIDIH 
Nagovor predsednika Republike Slovenije 
dr. Danila Türka na posvetu z naslovom 
Vloga invalidov in države pri spremljanju 
uresničevanja Konvencije o pravicah invali-
dov 

Pred štirimi leti je Gene-
ralna skupščina Organi-
zacije združenih narodov 
sprejela mednarodno 
konvencijo o pravicah 

invalidov. V Sloveniji je bila ta konvencija ratifi-
cirana že naslednje leto. Doslej jo je ratificiralo 
že 95 držav članic Združenih narodov in tako 
hitre in obsežne ratifikacije ni bila deležna še 
nobena mednarodna konvencija v okviru 
Organizacije združenih narodov doslej 
V tem je pomembno sporočilo. Skrb za invali-
de in skrb za odpiranje možnosti invalidom 
postaja vse širše sprejeta, postaja globalna 
vrednota. Pri tem je pomembno načelo, ki smo 
si ga že vsi dobro zapomnili, vprašanje pa je, 
ali ga znamo dobro uresni-
čevati. 4. člen konvencije 
zahteva posvetovanje, 
vključevanje invalidov, naj-
širšo zastopanost invalidov 
v vseh oblikah odločanja, ki 
kakorkoli zadevajo njihove 
pravice, njihov položaj in 
njihove možnosti v družbi. 

Pri nas smo že 
marsikaj storili, 
vendar ne more-
mo biti zadovoljni. 
Ne moremo biti 
zadovoljni s sploš-
no vključenostjo 
invalidov v različ-

ne dejavnosti, v procese odločanja in v ustvar-
janje možnosti za zaposlovanje in za vključe-
vanje invalidov v družbo. Tu 
moramo storiti več in današnji 
posvet je priložnost, da damo 
spodbudo takšnemu napredku, 
ki ga potrebujemo. 
Danes razpravljamo tudi o 
Zakonu o izenačevanju možno-
sti invalidov. S tem zakonom 
so povezani določeni pomisleki, določena opo-
zorila in tudi to je pravzaprav dobro, kajti pove 
nam, da napredujemo, vendar nismo zadovolj-
ni. Pustimo zakonu, da zaživi, in medtem pos-
kušajmo čim bolje razumeti vse probleme, ki 
se pojavljajo, in zagotoviti čim boljše reševan-
je. 
Naj za konec še enkrat poudarim – nič o invali-
dih brez invalidov! Pri vseh razpravljanjih o 
položaju, pravicah, možnostih invalidov naj bo 
čim širša zastopanost, čim bolj popolna inklu-
zivnost vseh invalidskih organizacij. Želim vam 
veliko uspeha pri delu in veselim se vaših skle-
pov. 
Vir: http:/www.up-rs.si/up-es/uprs.nsf 

Srečko Ostreuh 

 

Vsaka ovira, ki jo premagamo, vsak strah, 
ki ga presežemo, nas vodita na nivo, ki ga 

sicer ne bi dosegli. Vsako izkušnjo, kjer smo 
se morali izkazati s pogumom, lahko upora-

bimo na poti svojega uspeha. 

Naj za konec še enkrat            
poudarim – nič o invalidih brez 

invalidov! Pri vseh                  
razpravljanjih o položaju,        

pravicah, možnostih invalidov 
naj bo čim širša zastopanost, 
čim bolj popolna inkluzivnost 
vseh invalidskih organizacij.  
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KAJ UREJA ZAKON  
O MALEM DELU? 

V četrtek, 10. 
marca, ob 17. uri 
v dvorani IZUM, 
Prešernova 17, v 
Mariboru, sem se 
udeležil javne tri-
bune, da se pred 
referendumom o 

Zakonu o malem delu na prvi dan referendum-
ske kampanje udeležim razprave, v kateri so 
soočali različne argumente in stališča. 
Sodelovali so: dr. Anja Kopač Mrak, držav-
na sekretarka na Ministerstvu za delo druži-
no in socialne zadeve, Janez Ujčič, podžu-
pan Mestne občine Maribor, Andrej Zorko, 
izvršni sekretar predsedstva Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije, Danijel Vuk, prorektor 
študent Univerze v Mariboru. Javno tribuno je 
povezovala mag. Majda Potrata, poslanka in 
podpredsednica Socialnih demokratov. 
Namen Zakona o malem delu je, da vsem, ki 
opravljajo občasna dela, omogočijo primerljive 
pravice iz socialnih zavarovanj in s tem tudi 
ustrezno varnost na trgu dela. Z uvedbo male-
ga dela želijo zmanjšati tudi obseg dela in 
zaposlovanja na črno, saj se s uvaja možnost 
legalnega opravljanja plačnega dela, ki ima 
lahko tudi elemente delovnega razmerja. Malo 
delo bo prispevalo k bolj prožnemu trgu dela, 
ki ima lahko tudi elemente delovnega razmer-
ja. Malo delo bo prispevalo k bolj prožnemu 
trgu dela ob hkratni zagotovitvi osnovnih pra-
vic iz socialnih zavarovanj. Zakon tako omogo-
ča več sto tisoč državljanom – študentom, 
brezposelnim in upokojencem, da si, ne da bi 
delali na črno, izboljšali svoj socialni položaj. 
Malo delo je plačano začasno, občasno ali 
trajnejše časovno omejeno delo, je torej tisto 
delo, ki so ga doslej opravljali dijaki in študenti 
in ga poznamo pod izrazom študentsko delo. 
Po novem pa ga bodo lahko poleg študentov  
in dijakov opravljali tudi brezposelni in upoko-
jenci. 

Malega dela ne moremo enačiti z delovnim 
razmerjem in pravicami, ki izhajajo iz njega, 
saj gre za začasno in občasna dela, ki so 
omenjena tako z maksimalnim številom ur kot 
tudi z višino zaslužka. 
Študenti in dijaki bodo lahko delali 720 ur let-
no oziroma  zaslužili do 6.000 evrov letno 
(bruto). 
Upokojenci dobivajo možnost za zakonito 
opravljanje občasnega dela, kar lahko bistve-
no pripomore k aktivnemu staranju ter ohranja-
nju socialnih stikov in psihofizičnih sposobnos-
ti. Upokojenci bodo lahko opravili do 60 ur 
malega dela mesečno. Zaslužek ne bo vplival 
na njihovo pokojnino ali na sam upokojenski 
status. 

Brezposelni bodo lahko mesečno opravili do 
60 ur malega dela in letno zaslužili 6.000 
evrov (bruto). Prihod iz malega dela v redno 
delovno razmerje pa bo z ukrepi aktivne politi-
ke zaposlovanja spodbujala tudi država. Opra-
vljanja malega dela za brezposelne osebe ne 
bo pomenilo dodatnih obveznosti ali izgube 
pravic.  
Socialna varnost od malega dela bodo obra-
čunani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obračunani bodo prispevki za 
zdravstveno zavarovanje. 
Nadzor nad opravljanjem  malega dela bo 
omogočala centralna evidenca o malem delu, 
ki jo bo vodil Zavod RS za zaposlovanje. 

Srečko Ostreuh 
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TEČAJ SZJ 
Že lep čas opazujemo, da se zanimanje za 
znanje slovenskega znakovnega jezika zelo 
veča. V mesecu septembru smo začeli izvajati 
začetni in nadaljevalni tečaj SZJ. 
Interesi za osvojitev znanja SZJ so zelo 
različni. Veliko tečajnikov se po službeni poti 
ali pa v prostem času srečuje  z gluhimi 
osebami kjer ugotavljajo, da je komunikacija 
otežena. Nekateri imajo v krogu družine gluho 
osebo in bi si želeli izboljšati druženje, drugi 
imajo v svojem delovnem okolju gluhe osebe 
in si želijo pogovorov brez prisotnosti 

tolmačev, pisanja ali druge oblike 
komunikacije. Veliko je tečajnikov, ki so 
upokojeni in želijo izkoristiti svoj prosti čas za 
učenje jezika, za katerega pravijo, da je 
poseben. Posebej smo veseli študentov, ki  
želijo biti  v svojih  bodočih poklicih pripravljeni 
na srečevanje z gluhimi osebami. Seveda je  
nekaj tečajnikov zainteresiranih tudi za 
poklicno kvalifikacijo »Tolmač za SZJ«. 
Posebej jih opozarjamo, da ta pot ni 
enostavna, saj so zahteve za pridobitev tega 
naziva  zelo stroge zaradi dejstva, da si gluhe 
osebe zaslužijo samo kvalitetno tolmačenje, ki 
jim bo resnično olajšalo težavo v komunikaciji. 
Posebna pohvala velja vsem zaposlenim in 
prostovoljcem Varstveno delovnega centra 
Sonček v Mariboru, ki so se odločili za učenje 
SZJ zaradi boljše komunikacije s svojim  
gluhim uporabnikom. 
V poznih jesenskih mesecih je v naše društvo 
poklicalo še veliko ljudi, ki so se želeli pridružiti 

tečaju. Zato smo v mesecu januarju 
organizirali še dva začetna tečaja SZJ, na 
katerih se poenoteno učimo izključno iz 
gradiva ge. Ljubice Podboršek in Katje Krajnc 
» Naučimo se slovenskega znakovnega 
jezika«. 
V mesecu maju sta dve skupini uspešno 

opravili zaključni izpit iz SZJ. Pred štiri člansko 
komisijo,ki je bila sestavljena izključno iz 
gluhih uporabnikov, so pokazali svoje znanje 
tako, da so odkretali petnajst do dvajset  
stavkov, ki so bili povezani v smiselno celoto 
in na koncu odgovarjali na vprašanja komisije. 
Zadovoljstvo je bilo obojestransko. 
Tečaj SZJ 1 so opravili: 
Neva Pinter, Marjana Onišak, Saša Perkljič, 
Nataša Kovačič, Eva Hercog, Ana Vošnik, 
Leonida Nedeljko, Ana Hauzer,  
Tatjana, Ograjenšek, Nataša Mauko, 
Silva Jelič, Tanja Kovač, Teja Lampret 
Lea Kotnik in Kristjan Košuta. 
 

Tečaj SZJ 2 so opravili: 
Daša Bejat-Krajnc, Radovan Krajnc, 
Blažka Hartman, Kristjan Košuta, 
Srečko Ostreuh. 
 

Vsem skupaj iskrene čestitke. 
Podelitev potrdil o opravljenem izpitu bo 
predvidoma v prostorih našega društva v 
sredo 1. 6. 2011. Vabljeni 
 

Kaja-Zlatka Hötzl 

Med preverjanjem znanja 

Komisija za preverjanje znanja 
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NA POGOVORU PRI VARUHINJI 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 

V sredo, 13. 4. 2011 ob 9.00 uri me je sprejela 
Varuhinja človekovih pravic v pisarni MOM. 
Povedal sem ji težave s katerimi se soočam, o 
problemu moje gluhote, da nimam priznane 
invalidnosti, da prejemam socialno pomoč, da 

sem ostal brez zaposlitve, da ne vem kako 
bom poplačal mesečne položnice, da vlada 
nima posluha do invalidov sluha, da gluhe 
osebe ne morejo dobiti zaposlitve, da je Druš-
tvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor edina 
ustanova, ki nudi vso pomoč gluhim, nagluš-
nim in gluhoslepim osebam, da sem član tega 
društva, katerega je osnovna dejavnost skrb in 
strokovna pomoč invalidom sluha, da je Druš-
tvo drugi dom za invalide sluha. Vesel sem, da 
mi je Varuhinja človekovih pravic prisluhnila in 
obljubili so mi, da mi  bodo po svojih močeh 
pomagali.  
Varuh človekovih pravic je samostojen in od 
drugih državnih institucij neodvisen organ. Bdi 
nad tem, ali državni organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil v RS pri 
svojem delu spoštujejo človekove pravice in 
temeljne svoboščine posameznikov in skupin. 
KAKO DO VARUHA? 
Na varuha človekovih pravic RS se lahko obr-
nete s pobudo za začetek postopka, če meni-
te, da vam je bila kršena katera izmed člove-
kovih pravic ali temeljnih svoboščin ali so 
organi javne uprave, ki spadajo pod Varuhov 
nadzor, storili kakšno drugo nepravilnost. 

 

Dodatne informacije o tem, kako vložiti pobu-
do, lahko dobite na brezplačni telefonski števil-
ki 080 15 30 ali se dogovorite za osebni pogo-
vor s svetovalcem ali svetovalko. Za vložitev 
pisne pobude ne potrebujete odvetnikove 
pomoči. 
Postopek je brezplačen in neformalen. 
Napišite, kaj se vam je zgodilo, kateri organ 
naj bi vam kršil pravice in kaj ste že storili za 
rešitev svoje težave. V pobudi ne smejo manj-
kati vaši osebni podatki in podpis, saj Varuh 
anonimnih pobud praviloma ne obravnava. V 
pomoč vam je lahko opomnik za vložitev pobu-
de, ki je lahko opomnik za vložitev pobude, ki 
je priložen tej zloženki, dostopen pa je tudi na 
spletni strani www.varuh-rs.si. 
KAJ LAHKO VARUH STORI? 
Varuh ima možnost samostojne in neodvisne 
preiskave vsakega primera pri organih, ki spa-
dajo v njegovo pristojnost. V ta namen ima 
možnost pridobiti vse informacije, opraviti vpo-
gled v spise ali izvesti napovedane ali nenapo-
vedane preglede pri organih. Če na tej podlagi 
ugotovi nepravilnosti, lahko organom predlaga, 
naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost odpravi-
jo, včasih priporoča tudi, kako naj jo odpravijo, 
ali celo predloga povrnitev škode. Varuh lahko 
na Ustavno sodišče RS, pod pogoji, ki jih dolo-

ča Zakon o ustavnem sodišču, vloži zahtevo 
za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov. 
To stori, če presodi,da predpisi ali splošni akti , 
izdan za izvrševanje javnih pooblastil, nedopu-
stno posega v človekove pravice in temeljne 
svoboščine. V posamični zadevi, ki jo obravna-
va, lahko vloži tudi ustavno pritožbo. 

http://www.varuh-rs.si�
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ZAHVALA UPRAVNI ENOTI 
MARIBOR 

Sem Srečko Ostreuh, član izredno aktivnega 
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
Trubarjeva 15, v Mariboru. V torek, 4. 4. 2011 
ste me sprejeli v vaši pisarni Upravne enote 
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v Mariboru. 
Zaprosil sem za 
pomoč  ga. Jožico 
Baša, svetovalko  
III – pooblastilo za 
odločanje in vode-
nje na Upravni  
enoti Maribor, da 
nam po svojih 
močeh pomagajo 
in zagotovijo brez-
plačno parkiranje z našim vozilom RENAUT 
MEGANE/BREAK, na označenih mestih 
»PARKIRANJE ZA INVALIDE«, za invalidne 
gluhe osebe. 
Iskreno ste mi prisluhnili, da smo invalidska 
organizacija preko 490 odraslih gluhih in 
naglušnih prebivalcev  41 občin in mest Pod-
ravja in delujemo na tem območju že 78 let. 
Skrbimo za organizirano pomoč ostarelim, 
onemoglim  gluhim, naglušnim in gluhoslepim 
in invalidnim občanom, da je vseskozi prisoten 
problem parkiranje na prostoru za invalide. 
Ta parkirna karta omogoča invalidski organi-
zaciji, to je DGNP Maribor, Trubarjeva 15, 
Maribor, parkirati vozilo na kraju , kjer to ni 
dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža 
drugih udeležencev v cestnem prometu. 
Z vašo pomočjo ste invalidom sluha omogočili 
njihovo v Ustavi Republike Slovenije zapisano 
pravico do enakovrednega življenja. 
V svojem imenu in imenu Društva gluhih in 
naglušnih Podravja  Maribor, se vam iskreno 
zahvaljujem, da ste nam po svojih močeh 
pomagali in nam zagotovili brezplačno parki-
ranje z našim vozilom na označenem mestu 
»Parkiranje za invalide«. 

Srečko Ostreuh 

Varuh lahko vladi ali državnem zboru da pobu-
de za spremembo zakonov in drugih predpi-
sov. Vsem organom, ki spadajo v njegovo pris-
tojnost, lahko predlaga, naj izboljšajo svoje 
poslovanje in odnose s strankami.  
Članom našega Društva priporočam, da se 
lahko po pomoč ali nasvet obrnejo na Varuha 
človekovih pravic, to je brezplačna pomoč za 
vse državljane Republike Slovenije. 
 

Srečko Ostreuh 

POTOPISNO PREDAVANJE O 
AFRIKI 

Predavanje je bilo v petek 6. maja v podružni-
ci na Ptuju. Bilo je zelo veliko zanimanje, saj 
se nas je udeležilo približno 30 oseb. Tolmači-
la je Marija Koser. Predavatelj gospod Furman 
nam je preko dia-projekcije prikazal zanimive 
fotografije. Pripovedoval je o svojem potovan-
ju v Afriko – Nigerijo. Tam so zelo prijazni ljud-
je (črnci) je povedal. Najprej je bil v samem 
mestu nato se je odpravil na potovanje po celi 
deželi. Potoval je z različnimi prevoznimi sred-
stvi, tovornjakom, kombijem itd. in povsod je 
naletel na veliko gnečo. Videli smo slike slo-
nov, žiraf, bivolov, levov, ... Prebivalci te deže-
le so bili zelo slikovito pobarvani in oblečeni. 
Na telesih imajo različne okraske. Med poto-
vanjem se je povzpel na goro, kjer je bil sneg, 
kar je bilo zelo zanimivo, saj je Afrika vroča 
dežela. V nekaterih vaseh še vedno velja 
mnogoženstvo, kar pomeni, da imajo moški 
več žen, to pa je odvisno kako je moški bogat, 
koliko ima krav. 
Gospod Furman je imel s seboj tudi nekaj pre-
dmetov iz Nigerije: izrezljane maske, nož, 
mačeta za sekanje grmovja, kopje, vazo, sko-
delico, bučo, verižico iz kamenčkov, … vse 
predmete smo si z zanimanjem ogledali. 
Povedal nam je, ko je kupoval vse te predme-
te je moral tudi za njih barantati, kar pomeni, 
da jih je dobil po nižji ceni. Sicer pa smo se 
seznanili v kakšni revščini živi ta narod. 
Ob koncu predavanja se je razvila še razprava 
in naši člani so zastavljali tudi zanimiva vpra-
šanja. 
 

Zoran Tuš 
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IZLET  V  OLIMJE  
Priprava za prvomajski izlet se je začela v dru-
gi polovici februarja. Najprej sem naredil načrt 
poti, potem  sem poslal prošnje agencijam za 
najbolj ugodne prevoze. Hitro sem dobil odgo-
vore, izbral sem agencijo GLOBUS. Nato sem 
vzpostavil stik s steklarno v Rogaški Slatini, 
cestnim vlakom HLAPON, Samostan Olimje, 
stara lekarna, čokoladnico,  jelenov greben, 
pivovarna HALER, živalski vrt Mraz in organizi-
ral kosilo.  Na podlagi tega sem pripravil pro-
gram izleta, katerega sem posredoval predse-

dniku društva. S programom so se vsi strinjali 
in tako smo potrdili izvedbo izleta 7. maja. Pri-
pravil sem seznam udeležencev. Dobil sem 
odgovor od steklarne, potem še jedilnik od 
pivovarne Haler, ki je ponudila brezplačni 

ogled, v kolikor bomo imeli pri njih kosilo. Bli-
žal se je 1. maj in bilo je slabo vreme in mrzlo, 
toda vreme se je v naslednjih dneh izboljšalo. 
Prišel je 7. maj, čas odhoda na izlet. Vreme je 
bilo odlično. Z nami je bila še tolmačica Suza-
na. V avtobusu  sem s pomočjo naše tolmači-
ce vse skupaj lepo pozdravil in predstavil pro-

gram izleta. 
Ker je bila steklarna zaradi vzdrževalnih del 
zaprta nam je gospa Vesna Gorišek ponudila 
ogled njihove trgovine in predstavila potek 
dela v steklarni. 

Ob prihodu v Podčetrtek nas je pričakal vlakec 
Hlapon, s šoferjem g. Miranom Ogrizkom in 
vodičem g. Jožetom Vogrincem. Razporedili 
smo se v dve skupini, prosil sem gospo Jano  

Mertik, če bi lahko v 1. skupini pomagala tol-
mačiti. Prva postaja je bila domačija Mraz, 
vzreditelj nojev in okrasnih ptic, tudi poniji so 
bili. Po končanem ogledu smo se odpeljali 
v  OLIMJE – znameniti minoritski samostan. 
Bila je zelo lepa in velika cerkev. Naši člani so 
bili zelo navdušeni nad notranjostjo. Ogledali 
smo si samostan in se seznanili z njegovo 
zgodovino. 

Mitja Tomažič 

Predstavitev proizvodnje domačega piva 

Udeleženci izleta v Olimje 

Mitja Tomažič hrani srno 
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KVIZ 
Po 17 letih smo v spomin na našo pokojno  
članico Vesno Šlosar-Kotnik, organizirali kviz 
in umik. Zakaj? Vesna je bila prva organizator-
ka tega kviza, ki je kmalu postal zelo priljubljen 
v društvu in tudi širom po Sloveniji. 

Skupaj z Marijo Črešnik sva izbrale tri pare za 
tekmovanje. 
Vprašanja kviza so bila s področja športa, hra-
ne, kulture in mesta Maribora. Vsak par je na 
zastavljeno vprašanje moral odgovoriti v dolo-

čenem času in to pisno ali ustno. Tekmovalne 
skupine so bile iz Maribora in Ptuja. Zmagala 
je skupina iz Ptuja. Ob koncu kviza smo pode-
lili lepe nagrade. 

Jana Mertik 

Marija Črešnik 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO              
V BALINANJU 

Dne 14.5.2011 smo se zbrali v Kranju na drža-
vnem prvenstvu gluhih in naglušnih v balinan-
ju. Ker je bila velika večina moških, se je 
morala ženska ekipa preseliti na drugo manjše 
balinišče. Kljub skromni udeležbi žensk, smo 
se vsaka po svoje borile za čim več točk. Pre-
moč so pokazale Ljubljančanke in osvojile 
prvo in drugo mesto. Jaz sem seveda bila zelo 
zadovoljna saj sem osvojila 3.mesto.  
Žal moja kolegica Adolfina Vodušek ni dobila 
kolajne. 

Zelo sem se razveselila kolajne za osvojeno 
3.mesto. To je moja že tretja kolajna v balinan-
ju, skupaj v posameznem in ekipnem tekmo-
vanju. Po razglasitvi rezultatov, smo do pozne-
ga popoldneva sproščeno klepetali in se zaba-
vali. 

Vesna Burk 

Člani društva na tekmovanju v kvizu znanja skupaj z 
voditeljicami Jano Mertik in Marijo Črešnik 

Udeleženci kviza in organizatorki 

Vesna Burk dobitnica kolajne (levo) 

 

"Strašna je naša bojazen, da izgubimo 
to, kar imamo, naj gre za naša         

življenja ali naše nasade.              
Strah nas mine šele takrat,                 

ko spoznamo, da je tako našo zgodbo 
kakor zgodbo sveta napisala ista roka." 

Paulo Coelho 
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1. MAJ NA ROGLI 
Gluhi člani smo se dogovorili in organizirali 
prvo majski pohod od Rogle do Lovrenških 
jezer. Bilo nas je 25 članov. Čeprav nam ta 
dan vreme ni bilo ravno naklonjeno smo se 
odločili, da pohod opravimo. Zbrali smo se na 
Ptuju ob 9.uri od koder smo krenili proti Rogli. 
Ko smo prispeli na Roglo nam ni samo nagaja-
la megla in oblačnost ampak nas je tudi mraz 
presenetil. Dobro, da smo imeli zraven rezerv-
na oblačila. Krenili smo na pohod proti Lovren-
škim jezerom, kar je trajalo dobri 2 uri hoda. 
Med tem časom se je tudi vreme malenkost 
izboljšalo in tu in tam nas je tudi sonce pogre-
lo. Pot je bila zelo lepa in ne pretežka. Med 
potjo smo občudovali lepote narave in dihali 
čisti zrak.  Kar naenkrat smo uzrli čudovita 
jezera med katerimi so speljane lesene brvi in 
poti tako, da si lahko prav vsako posebej ogle-
daš in občuduješ lepote narave. Okrog jezer 
rastejo sami majhni bori, vse je zeleno in v 
nekaterih jezerih najdeš tudi kakšen lokvanj. 
Pot nas je kar malo utrudila zato smo si privoš-
čili malo počitka in malico iz nahrbtnika.  A žal 
dolgo si počitka nismo mogli privoščiti saj nam 
je vreme ponovno zagodlo. 

Dan smo zaključili na Ptuju v naši podružnici, 
kjer smo imeli piknik. 

 
Ivan Gragar 

 

MOJA ŽELJA POSTATI TOLMAČ 
Sem Zvezdana Lamovšek, hčerka gluhih star-
šev Štraus, z željo postati tolmačica SZJ saj je 
to moj materni jezik. 
Skozi življenje sem veliko sodelovala v druš-
tvu, tudi v smislu tolmačenja raznih prireditev 
in v avtošoli ob pridobivanju šoferskega izpita 
gluhih članov, ko kvalifikacija še ni bila uzako-

njena. Takrat pred »kar nekaj leti« smo v druš-
tvu imeli tudi ritmično skupino, katero je vodila 
moja sestra Suzana, sama sem pa s svojim 
plesnim znanjem pomagala na tehnični ravni. 
Vedno mi je bilo druženje z gluhimi v veliko 
veselje. V času, ko sem si urejala družinsko 
življenje, sem manj obiskovala društvo. Ker pa 
imam tudi sestro Suzano, ki je že tolmačica 
SZJ, sem čutila, da lahko tudi sama doprine-
sem k dobrobiti vseh gluhih z nacionalno kvali-
fikacijo. 

V zadnjem letu si prizadevam skupaj z našim 
društvom dovolj kakovostno pridobiti potreb-
no  znanje, za možnost uspešne nacionalne 
kvalifikacije za tolmačico SZJ. 

V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Mari-
bor mi je bilo omogočeno prostovoljno sodelo-
vati pri tedenskih okroglih mizah, za kar se 
vsem lepo zahvalim. Upam, da sem lahko 
nudila dovolj kvalitetno tolmačenje vsem.  
Jutri 24.5.2011 me čaka še zadnji del preizku-
sa, tolmačenje iz govornega v znakovni jezik 
gluhih, ki ga bom opravljala na Združenju tol-
mačev za slovenski znakovni jezik v Ljubljani. 
Ker pa smo se s člani že kar zbližali, pričaku-
jem in vem, da imam veliko podporo vseh. 
Novi zmagi naproti, vas vse lepo pozdravljam.  

Zvezdana Lamovšek 

Zvezdana prostovoljno tolmači v društvu 
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AVTOBUSNI PREVOZI  
ZA INVALIDE 

4. aprila 2011 smo imeli v stavbi MOM pri pod-
županu Miklu sestanek na temo »brezplačne 
vozovnice v mestnem avtobusnem prometu«.  
Udeležil sem se ga s sekretarjem Milanom 

Kotnikom in Srečkom Ostreuhom, razen tega 
pa so bili prisotni Vili Eisenhut , Urad za pro-
met in komunalo MOM, Uroš Kosi, Urad za 
promet in komunalo MOM, Milan Mikl, podžu-

pan MOM, Aleš Škof, predsednik Sveta invali-
dov MOM , Lilijana Zorko, Sektor za zdravstve-
no in socialno varstvo MOM, Martin Benko, 
MD Sožitje Maribor in Franc Posel, DIM. 
Izrazili smo svoje želje, da bi gluhe in nagluš-
ne osebe imele omogočen brezplačen javni 

mestni prevoz. Pojasnili smo, da je večina čla-
nov našega društva socialno ogroženih, kar 
pomeni tudi, da nimajo lastnega prevoznega 
sredstva, živijo pa v oddaljenih krajih. Že pri-
hod v društvo, kjer urejujejo svoje socialne 
potrebe in komunicirajo s sebi enakimi, je zan-
je velik strošek. 
Ugotovili smo, da zakonodaja v zvezi z  brez-
plačnim mestnim prevozom za invalide ni ure-
jena ali opredeljena, kar pomeni, da občine 

niso dolžne urediti brezplačnega prevoza, 
ampak se lahko vsaka občina samostojno 
odloča na osnovi stroškov in števila eventuel-
nih upravičencev. 
V prejšnji številki našega časopisa nam je Sre-
čko Ostreuh predstavil, kako je to urejeno v 
Ljubljani. To smo predstavili tudi na sestanku. 
Ostalo je pri dogovoru, da se bodo do nasled-
njega sestanka potrudili najti rešitev vsaj za 
gluhe in naglušne, ki jim bo dejansko zaradi 
slabega socialnega položaja onemogočeno še 
najbolj osnovno druženje in socialna skrb v 
njihovem društvu. 
Hvala vsem, ki boste pripomogli odpraviti še 
eno težavo s katero se srečujemo gluhi in 
naglušni občani. 
 

Bedrija Črešnik 

Pri podžupanu MOM Milanu Miklu 

Predstavniki invalidskih organizacij in javnih služb 

Tolmačica je prevajala v znakovni jezik gluhih 
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ŠPORTNE IGRE INVALIDOV 
MARIBORA  

Svet invalidov Mestne občine Maribor je v pet-
ek, 27. maja 2011, s pričetkom ob 13. uri, v 
sodelovanju z mariborskimi invalidskimi društvi 
priredil » DRUGE ŠPORTNE IGRE INVALI-
DOV MARIBORA«. 

Člani dvanajstih invalidskih društev iz Maribora 
so se na prizoriščih v Ledni dvorani ter v  Dvo-
rani Tabor pomerili v pikadu, šahu, steznem 
kegljanju, ruskem kegljanju, namiznem tenisu, 
malem nogometu, ulični košarki na vozičku in 
metanju na koš, dogajanje pa so popestrili še 

varovanci društva Sožitje s plesom, ženski 
pevski zbor Društva invalidov Maribor s pev-
skim nastopom in člani skupine Svet tišine iz 
Društva gluhih in naglušnih Podravja - s panto-
mimo. Ob otvoritvi iger sta več kot 300 udele-
žencev nagovorila podžupan Mestne občine 
Maribor gospod Milan Mikl in predsednik Sveta 

invalidov Mestne občine Maribor Aleš Škof, ki 
je prireditev tudi vodil. 
Športne igre invalidov Maribora 2011 so si 
ogledali tudi prijatelji iz Ljubljane, člani Sveta 
za odpravljanje arhitektonskih in komunikacij-
skih ovir, ki so nas razveselili s svojim obis-
kom.  V prijetnem vzdušju smo si skupaj ogle-
dali tekmovanja, izmenjali poglede in se pogo-
varjali o reševanju raznolike invalidske proble-
matike. To je bilo že naše drugo srečanje in z 
vsakim srečanjem je naše prijateljstvo in sode-
lovanje trdnejše. 

Zaključek iger je bil v znamenju druženja in 
podelitve kar 14 kompletov pokalov. Četudi je 
dan minil v tekmovalnem duhu, je bil poudarek 
na druženju invalidskih organizacij in njihovih 
članov. V Svetu invalidov smo si igre namreč 
zamislili z namenom ustvariti povezujoče 
vzdušje, ki se najlažje splete skozi druženje in 
šport. 
Kakor prve športne igre invalidov Maribora, so 
tudi druge športne igre invalidov Maribora 
uspele bolje, kot smo sploh upali pričakovati. 
To je zasluga vseh Vas: tekmovalcev, navija-
čev, koordinatorjev, strokovnih delavcev, služb 
in posameznikov, ki ste nam priskočili na 
pomoč. 
Zato iskrena hvala Vsem, ki ste se trudili za 
uspeh prireditve in ste prispevali k realiza-
ciji iger! 
V Svetu invalidov Mestne občine Maribor si 
želimo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. 

Predsednik Sveta invalidov MOM, Aleš Škof 

Ekipi nogometa 

Predsednik Sveta invalidov Aleš Škof nagovarja 
udeležence 

Udeleženci športnih iger invalidov 



 

NASVETI ZA ZDRAVJE i IN KUHANJE 

25 April , maj 2011 

NATOČITE SI NARAVNI  
SADNI SOK! 

Imate radi naravne sadne sokove? Če je 
odgovor pritrdilen, lahko izberete kombinacijo 
sadja, da bo kot sok dobro vplivala na vaše 
srce oziroma žile. 

Sokovi iz domače kuhinje 
Priprava sadnih in zelenjavnih sokov je prav 
preprosta. Na voljo so vam različni sokovniki, 
ki so v zadnjem času postali velika prodajna 
uspešnica, primerni pa so predvsem za trše 
sadje in zelenjavo. Pomaranče, limone in gre-
nivke lahko hitro ožamete kar na preprostem 
ročnem ožemalniku, mehkejše sadje in zelen-
javo, kot so jagode ali paradižnik, pa lahko, če 
so dovolj zreli, spremenite v sok že s prepros-
tim mečkanjem. Sadju, ki je zelo suho, se lah-
ko dodaja tudi voda. 

Raziskava, ki 
so jo naredili 
francoski 
znanstveniki, 
je – zaenkrat 
na živalih – 
dokazala, da 

uživanje sadnih sokov iz določenih sadežev 
povzroči, da se stene arterij zmehčajo. Na 
katere sadeže pa naj bi bili bolj pozorni? Razi-
skovalci so analizirali polifenol v sadju in razli-
čnih jagodah. Sadeži, kjer je omenjena kemi-
kalija najbolj aktivna, so ribez, malina, aronija, 
različne brusnice in grozdje. 

Zanimivo je, 
da se je sad-
je sicer že v 
preteklosti 
povezovalo s 
pozitivnimi 
učinki za 
naše srce in 
ožilje, vendar 
pa znanstveniki še ne vedo povsem, od kod ti 
učinki pridejo. Kot menijo strokovnjaki s tega 
področja, je raziskava dodala nova spoznanja 
o pozitivnih lastnostih sadja (in zelenjave) v 
povezavi z našim srcem in ožiljem.  

BLITVA 
 

Blitva ali mangold poznajo 
danes kot okusno zelenjavo 
po vsem svetu. Na razpolago 
je vse leto, kar ji daje v pre-
hranski verigi pri oskrbi z zele-
njavo veliko prednost. Ima 

zelo malo kalorij, a kar nekaj pomembnih 
mikrohranil. Med drugim vsebuje folno kislino, 
zato je dobrodošla obogatitev v prehrani nose-
čnic. 
 

PARADIŽNIK 
    
Raziskave kažejo na zvezo 
med uživanjem paradižnika in 
paradižnikovih proizvodov in 
zmanjšanim tveganjem za 

bolezni srca in ožilja. Na primer ena šest ted-
nov trajajoča raziskava je pokazala, da se lju-
dem z visokim krvnim tlakom, ki pojedo dve 
porciji konzerviranih paradižnikovih proizvo-
dov, krvni tlak občutno zmanjša. 
 

BROKOLI in CVETAČA 
 

Pridno in bogato uži-
vanje brokolija, cveta-
če in drugih križnic je 
najverjetneje poveza-
no z zmanjšanim tve-
ganjem za agresivno 

obliko raka prostate, je pokazala obdelava 
podatkov obsežne raziskave. 
Vir: Revija Zdravje 

Vendar pa ob tem opozarjajo, da se moramo 
zavedati, da ima naravni sadni sok manj vlak-
nin kot sadež, iz katerega je nastal, in je pravi-
loma bolj sladek, zato z njim v imenu uravno-
težene prehrane ne smemo pretiravati. Enkrat 
dnevno bo povsem dovolj, menijo. 

Vir: 
Zbornik Food and Function 

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/fo�
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PROSTOVOLJEC V HOSPICU 
Hospic je nevla-
dna humanitar-
na organizacija, 
ki vas podpre v 
trenutku nemoči 
s p r e j e m a n j a 
življenjske res-

nice, da se nekomu življenje izteka. Tovrstne 
organizacije so bile ustanovljene že v sred-
njem veku. Naše poslanstvo danes je sočutna, 
celostna, brezplačna oskrba umirajočih in nji-
hovih svojcev, ki se po smrti nadaljuje s pod-
poro žalujočim otrokom, mladostnikom in odra-
slim. 
Kako postati prostovoljec v hospicu? 
Prostovoljci so srce hospica in služitelji ljudem, 
saj opravijo zelo pomembno delo v dobrobit 
bolnikom in njihovim svojcem. 
Kdo je lahko prostovoljec v Hospicu? 
Prostovoljec v Hospicu je lahko vsak polnole-
ten državljan RS, ki opravi ustrezno usposab-
ljanje. Izobrazba ni pomembna. Zaželeno je, 
da zna deliti stisko in izgubo z drugimi, da se 
je pripravljen soočiti z vprašanji življenja in 
smrti in da ima sočutje, ki je odlika dobrega 
srca. 
Kakšne prostovoljce si želimo? 
Dobrosrčne ljudi, ki se zavedajo svoje moči in 
svojih slabosti. 
Takšne, ki radi sodelujejo in čutijo z drugimi. 
Nobenih »super ljudi«, nobenih herojev. 
Vrsta prostovoljnega dela: 
Spremljanje umirajočih, podpora žalujočim. 
Kako postanem prostovoljec Hospica? 
Če ste pripravljeni podariti svoj čas, bomo 
veseli, če nas boste poklicali, pisali ali obiskali 
na območnem odboru.  
Vir: Slovensko društvo Hospic 

Srečko Ostreuh 

DEMENCA 
Kaj je demenca in kakšni so simptomi? 
Beseda demenca izhaja iz latinščine, iz 
besede demens . sestavljena je iz predpo-
ne de-, ki pomeni nasprotnost, upadanje in 
–mens, kar pomeni duh, razum. Demenca 
pomeni »upadanje duha oziroma razuma«. 
Je sindrom, ki se pojavi kot posledica veči-
noma kronične in progresivne bolezni 
možganov z motnjami spomina, mišljenja, 
orientacije, dojemanja, računanja, sposob-
nosti učenja, govora in sposobnosti preso-
je. Demenca je splošen izraz za izgubo 
spomina in drugih intelektualnih zmožnos-
ti, je čas, ko postanejo vsakdanja opravila 
hudo breme, ko se izgubijo veščine in člo-
vek ni več sposoben opravljati stvari, ki so 
bile pred začetkom bolezni samoumevne. 
Znaki demence so: 
Motnja hotenja, kar pomeni, da vsakodne-
vne stvari le s težavo opravljamo, nezain-
teresiranost (opustitev hobijev) motnje 
kocentracije, občutek preobremenjenosti, 
depresivnost, apatija, hitra utrujenost, mot-
nje spomina, težave pri prepoznavanju in 
razumevanju, motnja govora, motena ori-
entacija v času in prostoru, pomanjkanje 
motivacije za vodenje gospodinjstva, zane-
marjanje telesne nege, razdražljivost, 
moteno socialno vedenje, negotovost in 
težave pri hoji, nesamostojnost. 

 
Povzeto iz revije Zdravje 

 

"Ljubezen nima nič opraviti s pričakovanji, 
kaj boste dobili - ampak zgolj s tem, kar 

nameravate dati."  
Katherine Hepburn 
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LIONS KLUB PIRAMIDA - DONACIJA TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 

"Vsak dan, ko z ljubeznijo in radostjo objamemo sonce, smo lahko deležni spoznanja, da 
med dajanjem in sprejemanjem ni razlike. Zato poslej darujmo brez zadržkov."  

Aeesha Ababio-Clottey in Kokomo Clottey 
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH 

29 April , maj 2011 

V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v Mariboru in podruž-
nici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predsta-
vljamo širši javnosti o našem življenju v svetu tišine. 
 

Zmanjšanje sredstev za javna dela - Prisluhnimo tišini (24. marec 2011) 

V tokratni oddaji bomo spregovorili o zmanjšanju sredstev, ki jih je država letos namenila za javna dela. V 
letu 2011 je za programe zaposlovanja na voljo kar dobra polovica manj sredstev v primerjavi s preteklim 
letom. Med izvajalci javnih del so bila tudi območna društva gluhih in naglušnih, ki so v preteklem letu za 
izvajanje psihosocialnega programa pomoči družinam z gluho ostarelo osebo zaposlovala kar 15 gluhih, 
ki so negovali vsaj 90 oseb. Z novim letom je bila pogodba z njimi prekinjena.  

http://tvslo.si/predvajaj/zmanjsanje-sredstev-za-javna-dela/ava2.99543243/ 
 

Izšlo je glasilo "Svet invalidov - RTS (6. april 2011) 
Mariborska invalidska društva so dobila svoje glasilo Svet invalidov. Pri pripravi prve številke glasila, ki naj 
bi izhajalo dvakrat letno, je sodelovalo vseh 19 mariborskih invalidskih društev. Potreben denar, okoli 
4000 evrov, so prispevali sponzorji. V Svetu invalidov mariborske občine, ki je izdajatelj glasila, pa v pri-
hodnje upajo na še večji odziv. Kot je povedal predsednik sveta je izdajanje glasila velik korak pri osveš-
čanju in reševanju invalidske problematike, zato si želijo, da bi bil to vzgled tudi drugim občinam. Glasilo, 
ki je izšlo v 10 000 izvodih, pa je namenjeno tako članom društev kot tudi najširši javnosti, zato ga bodo 
brezplačno delili po številnih institucijah. Aleš Škof, predsednik Sveta invalidov MO Maribor: »Vemo 
namreč, da je na področju osveščanja postorjenega še premalo. Začeti pa je treba pri naših najmlajših v 
vrtcih, osnovnih šolah. Tako, da bo številka glasila izšla tudi v spletni izdaji, na spletni strani Mestne obči-
ne Maribor. Z glasilom pa smo odprti za vsako pobudo, za vsak naslov. Želimo si čim večje odzivnosti jav-
nosti.«  http://www.rts.si/izslo-je-glasilo-svet-invalidov.html 
 

Nick Vujičić: »Važno je, da se pobereš« (18. april 2011) 

Leta 1982 se je v Melbournu, v Avstraliji brez znanih medicinskih vzrokov rodil deček brez rok in nog – 
Nick Vujičić. Ne šteje se za invalida. Obiskoval je običajno šolo in zaključil fakulteto. Danes potuje po 
vsem svetu in motivira ljudi za polnejše življenje. Skorajda neverjetno, ampak Nick se ukvarja s športi, kot 
so nogomet, ribolov in golf. Energijo in vero v življenje mu vliva njegova družina in bog. Z Nickom smo se 
srečali na Ptuju. Povedal nam je, da za srečo in pravo ljubezen ne potrebuješ rok, temveč dobro srce.  
http://www.zveza-gns.si/slovenija/nick-vujicic-vazno-je-da-se-poberes 
 

Invalidi Maribora dobili svojo revijo "Svet invalidov" (21. april 2011) 

6.aprila 2011 je izšla prva številka glasila "Svet invalidov", v katerem  svoje delovanje predstavljajo invalidske organi-
zacije mariborske občine, med drugim tudi DGN Podravja Maribor. Sekretar Kotnik je dejavno sodeloval v uredniš-
kem odboru revije. 10 tisoč izvodov glasila bo razdeljenih med člane društev, po zdravstvenih, avtobusnih in želez-
niških čakalnicah ter knjižnicah, z namenom, da širšo javnost seznanili z delovanjem društev in opozorili na težave 
invalidne populacije.  http://www.zveza-gns.si/slovenija/invalidi-maribora-dobili-svojo-revijo-svet-invalidov   

 

Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov. 

Vljudno vabljeni k  
ogledu in branju prispevkov 

 

Info DGNP Maribor 



 

                       OBVESTILA IN VABILA 

KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da 
komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku. 

Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati. 
Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na 
naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate na sledeči način: 

- Mobitel: SMS sporočila, Video klic (UMTS) 

- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si, 

spletni pogovor v živo in 

- telefaks 05 906 36 16 

Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je  

031 777 600. Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.  

Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan. 

Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje. 
Info Društva 

DEŽURNI TOLMAČ 

Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč zaradi 
bolezni, ...). Dežurni tolmač GSM številka:  041/789 555.  

Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. 

 Info Društva 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do 
tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje tudi zahtevati.  

Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/pravice-
gluhih-in-naglusnih-studentov/. 

Info društva 

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA 

Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tol-

mačev Slovenija na GSM številki:  031/752 554 ali 031/354 600.  
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum in čas 
tolmačenja ter vaše ime in priimek.                                                                                  Info Društva 
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IZLET NA ROGLO, ki je bil v nedeljo 1. maja. Zbor članov je bil na 
Rogli ob 8.00 uri. 

PRIPRAVA VIDEO NOVIC  

Vljudno vabljeni k pripravi video novic v Društvu vsako sredo in petek popol-
dan. Prijave pri predsedniku društva. 

 

Vsak petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri 
»DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV« (napoved tekočih 
aktivnosti, predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice 

na Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni.  

Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »Družabništvo in informiran-
je članov« (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov), Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15. Informacije podaja predse-

dnik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.  

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računal-
nike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v 
družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen poseben 
RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljate zmogljiv računal-
nik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obde-
lavo slik z aktivnosti. 

PODRUŽNICA PTUJ, Potrčeva ulica 34, Ptuj.  
Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.  
Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00 do 
22.00 ure. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNE STRANI na: www.dgnp-mb.si  in 
www.facebook.com kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnos-
tih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju. 

Brezplačno izobraževanje "KAKO DO ZAPOSLITVE?" je namenjeno vsem 
gluhim in naglušnim osebam, ki se želijo seznaniti s tem, kako priti do zapos-
litve. 

Dostop kot gost za ogled: http://edu.uni-mb.si/  
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Vsak zadnji petek v mesecu ob 17.00 uri organiziramo v Društvu glu-
hih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor 
»ROČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE«. Delavnice so namenjene 
vsem, ki jih zanima izdelovanje in priprava izvirnih ročnih izdelkov. 

Vljudno vabljeni 

Vsak torek in četrtek imamo v RANCI Ptuj »TRENINGE ODBOJKE NA 
MIVKI« od 17.00 do 18.30 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije 
Alešu Škofu. Vljudno vabljeni 

OBVESTILA IN VABILA 

 

V pisarni Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor na Trubarjevi 
15 in pisarni podružnice Ptuj, Potrčeva 34 na Ptuju se lahko prijavite 
v času uradnih ur na RAZPISE ZA LETOVANJE, ki ga je objavila 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter naše Društvo           
za koriščenje POČITNIŠKIH KAPACITET. 

Vljudno vabljeni 

SVETOVANJE IN POMOČ nudimo gluhim, naglušnim in gluhos-
lepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav 
(brezposelnost, tehnični pripomočki, socialne stiske, svetovanje, 
informiranje o pravicah invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravi-
ce 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.  

Več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.dgnp-mb.si in 
www.facebook.com pod »Društvo Gluhih Maribor«. Vljudno vabljeni 

Vsak torek je potekal v VDC Sonček in v Društvu gluhih in naglušnih Podrav-
ja Maribor, Trubarjeva 15 »ZAČETNI TEČAJ UČENJA SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA«, ki ga je vodila tolmačica slovenskega znakovnega 
jezika Zlatka Hötzl. 
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V soboto 18. 6. v Nebovi vas vabimo na Medruštveno tekmovanje v športnem 
ribolovu ekipno in posamezno. Zbor ob 7.00 uri. Prijave pri predsedniku ribiš-
ke sekcije Jožetu Koserju. Vljudno vabljeni  

Vsako sredo in petek ob 19 uri v prostorih Društva gluhih in naglušnih Podrav-
je Maribor, Trubarjeva 15, je organiziran »TRENING ŠAHA«. Prijave pri kape-
tanu šahovske sekcije Jožetu Trefaltu. Vljudno vabljeni.  

Vsako torek ob 16 uri na balinišču Branik Ljudski vrt, je organiziran 
»TRENING BALINANJA« za moške in ženske. Prijave pri kapetanu šahov-
ske sekcije Milanu Šabedru. Vljudno vabljeni 

V soboto 4. junija je bilo državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku. Tek-
movanje je potekalo v mariborskem Mestnem parku. 

V Termah Fontana lahko člani 
društva (in njihovi družinski čla-
ni) kupite cenejše vstopnice za 
kopanje po ceni 8,50 Eur ob 
predložitvi veljavne članske 
izkaznice. Vstop pred 15.00 uro. Veljavnost vstopnic od pone-

deljka do nedelje razen ob praznikih. Možnost uporabe savne brezplačno.  

Vljudno vabljeni  

V Društvu je še vedno na razpola-
go nekaj vstopnic za kopanje v 
Termah Ptuj. Veljavnost vstopnic 
od ponedeljka do nedelje. Vstopni-
ce lahko kupite v pisarni društva v 
času uradnih ur. 

 

Vljudno vabljeni  



DOGODKI V SLIKI 

MEDNARODNI TURNIR V SPLITU 
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PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI 
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Tišina 
Bodite v tišini, vsi odgovori so tam." 

Diana Cooper 

INFO OKROGLA MIZA NA PTUJU 
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POEZIJA, RAZVEDRILO 

ŠALE 
 

Bik in tele 
Lovec Janez je vedno peljal na lov tudi 
sina, da bi mu služil kot preganjalec div-
jadi. 
Nekega dne pa je sin hodil bolj po svo-
je. Po končanem lovu ga je oče pošteno 
okregal in zavpije: 
“Ti si pa res pravo tele!” 
“Od bika kaj drugega tudi ni pričakova-
ti!” mu sin na kratko in jedrnato odvrne 
nazaj.. :) 
 

Razkurjenje carinika 
Kako razpizdiš Hrvaškega carinika na 
meji, ko te vpraša, če imaš kaj za prija-
vit? 
Odgovoriš, da karto za Južno Afriko! 
 
 

Kmeta 
Prvi vpraša soseda: 
“Jaka, koliko mleka daje tvoja krava?” 
Kmet: “Okoli 7 litrov” 
Sosed: “Uf to pa je in kaj naredite z 
mlekom?” 
Kmet odgovori: “4 litre ga spijemo, 9 
litrov pa ga prodam.” 
 

Gorenjci dobri smu-
čarji 
Ali ste vedeli zakaj so Gorenjci tako 
dobri slalomisti? 
Ker hočejo čimbolj izkoristiti karto za 
žičnico. 
 

Politična šala 
Pride g. minister v mesarijo in naroči 
krvavice. 
Mesar postavi prašičje stegno na stroj in 
ven pridejo klobase. 
G. minister se nato pošali na mesarjev 
račun in reče: 
“Škoda, da vi nimate takšnega stroja, da 
daš na stroj klobaso, ven pa pride pujs.” 
Mesar ga strogo pogleda in mu odvrne 
zbadljivo: 
“Ne, takšnega je imel pa vaš oče!” 

POMLAD 
 

Proslavlja zima se,  
prebuja pa pomlad, 
iz zimskega počitka, 

v naravo grem jaz rad. 
 

Si škarje v roke vzamem  
pa stopim v sadovnjak, 
kjer čaka me že drevje, 
ki ga obrezujem rad. 

 
Že kličejo me brajde, 

uredi tudi nas, 
če hočeš kaj popiti, 
ko pride zimski čas.  

Avtorica pesmi: Alojzija Lukner 

 

DROBNA PTIČICA 
 

Je priletela ptičica,  
na oknu obsedela, 
milo mi zapela je, 

dobro jutro zaželela. 
 

Od kod si priletela, 
od kod prišla si ti, 
prinašaš mi novice, 
prinašaš srečo mi? 

 
Povej mi ptička drobna, 

kdo te je poslal, 
kdo ti je naročil, 

da zapoješ mi v pozdrav. 

Avtorica pesmi: Alojzija Lukner 

http://www.verzi-vici.com/index.php/bk-in-tele�
http://www.verzi-vici.com/index.php/razkurjenje-carinika-hrvaski-cariniki�
http://www.verzi-vici.com/index.php/kmeta�
http://www.verzi-vici.com/index.php/gorenjski-vici-sale-o-gorenjcih-sale-gorenjske-novi-vici-gorenjci�
http://www.verzi-vici.com/index.php/gorenjski-vici-sale-o-gorenjcih-sale-gorenjske-novi-vici-gorenjci�
http://www.verzi-vici.com/index.php/gorenjski-vici-sale-o-gorenjcih-sale-gorenjske-novi-vici-gorenjci�
http://www.verzi-vici.com/index.php/gorenjski-vici-sale-o-gorenjcih-sale-gorenjske-novi-vici-gorenjci�
http://www.verzi-vici.com/index.php/politicna-sala�


 

Članarina v letu 

2011: 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

Dosegljivost                                           Elektronska pošta   Uradne ure v pisarni Maribor 

Druženje in aktivnosti MARIBOR:   Sreda in petek: 17:00 ‐ 22:00          Druženje in aktivnosti podružnica PTUJ:   Petek: 17:00 ‐ 22:00 

 

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. 
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, www.facebook.com 

Časopis urejajo: Milan Kotnik, Lidija Salamon 
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,                                         

Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj 
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
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 ŠTEVILKE 

Enoročno abecedo izdelal gluh član društva 
Stevica Kronić, računalniški samouk 

Društvo: 
 

Telefon: 

Faks: 

02 / 252 21 82 

02 / 620 88 51 

Milan Kotnik 

Bedrija Črešnik 

Aleš Škof 

Studio:  

GSM sekretar:  041 / 777 132 

GSM predsednik:  041 / 331 287 

   

GSM vodja športa:  070/745 579 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

dgn1.maribor@guest.arnes.si 

dgn2.maribor@guest.arnes.si 

Ponedeljek: 09:00 ‐ 12:00 

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00 

Petek: 16:00 ‐ 18:00 

      Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj 


