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PIŠITE V NAŠ GLAS

Vabimo vas, da tudi za oktobrsko številko
napišete o vaše zgodbe in dogodivščine
in nam jih pošljete po e-pošti ali pa prinesete v pisarno društva do konca septembra. Vsak vaš članek bomo z veseljem
objavili.

PIŠITE V NAŠ GLAS

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU

Od 9. maja 2005 vse dogodke,
aktivnosti, programe in ostale
koristne informacije objavljamo
tudi na internetu na naši spletni
strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com

SEKRETARJEV KOTIČEK
»Delo strokovne službe
društva«
Zavedamo se, da samo z dobrim
delom vseh zaposlenih v strokovni službi Društva, stalnim objavljanjem vseh aktivnosti, sprotnim
informiranjem članov zagotavljamo pravočasno pomoč, svetovanje in informiranje. Tako smo uspe-

Kljub vročemu poletju in načrtovanim dopustom v juliju in
avgustu smo v Društvu zavihali
rokave in delovno ter zagnano
izvedli vse načrtovane aktivnosti in sodelovali še na številnih
drugih akcijah; v sklopu EPK
2012, meddruštveno sodelovanje ter sodelovanje z občinami li tudi v letošnjem letu na novo
v Svetu invalidov MOM in
pritegniti številne gluhe in naglušMOP.
ne ljudi in jih seznanili z našim
delom, jim zagotovili strokovno
»Dvojna številka«
pomoč v različnih življenjskih situOb začetku šolskega leta, ko
je na cesti veliko več nadebud- acijah. Številni so se tudi včlanili v
naše društvo. Tako smo v prvih
nih šolarjev, dijakov in študen- šestih mesecih zabeležili povečatov moramo tudi vozniki biti še nje števila članstva. Ob tem je
bolj pozorni na udeležence v
potrebno izpostaviti dejstvo, da je
prometu, da bo naša in njihova bila velika večina ob prihodu v
pot varna. V tokratni dvojni številki našega glasila bo veliko
zanimivega branja o dogodkih,
ki smo jih doživeli med poletjem. Zaradi številnih akcij, kjer
smo sodelovali smo prejšnjo
številko našega glasila kar
dvakrat ponatisnili. Skupna
naklada je bila 500 izvodov,
kar nas navdaja s ponosom ,
saj se zavedamo, da so tako
društvo brez osnovnih informacij
aktivnosti Društva gluhih in
o njihovih pravicah ter o možnos-

naglušnih Podravja Maribor
predstavljene širši javnosti.

tih enakopravnega vključevanja v
življenje in delo v družbi. Glede
na veliko območje delovanja
našega društva v Podravju z 41
občinami se pojavlja skrb, da je
med nami še vedno veliko ljudi, ki
imajo takšne ali drugačne težave
s sluhom pa zaradi različnih razlogov zelo pozno poiščejo pomoč
v Društvu. Zavedamo se, da bo
še naprej potrebno osveščati širšo javnost in predvsem gluhe,
naglušne in gluhoslepe ljudi, da
bodo izvedeli kam se lahko obrnejo po pomoč.

»Mednarodni dan gluhih«
Članice in člani so se pravočasno prijavili in že do začetka
septembra napolnili avtobus za
udeležbo na letošnjem Mednarodnem dnevu gluhih, ki bo v

soboto 22. septembra v organizaciji Društva gluhih in naglušnih Krško. Vsem udeležencem in gostom Mednarodnega
dneva gluhih želimo lepo praznovanje našega praznika ter
obilo prijetnih druženj ob ponovnem snidenju s prijatelji iz

cele Slovenije. Hkrati pa želimo organizatorjem uspešno
izvedbo Mednarodnega dne
gluhih.
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Zakonodaja - diskriminacija
skupnosti gluhih na državni
ravni se nadaljuje«
Po osmih letih intenzivnih razprav in obravnave predlogov
za uveljavitev pravic različnih
kategorij invalidov v katerih
sem sodeloval tudi osebno je
bil dne 26. 11. 2010 objavljen v
»Pomoč starejšim članom«
Uradnem listu Zakon o izenaV okviru posebnega socialnečevanju pravic invalidov. Po
ga programa »Pomoč ostareenem letu pa še izvedbeni akt
lim gluhim, naglušnim in gluho- oz. Pravilnik s seznamom tehslepim osebam-osebna asisničnih pripomočkov s katerimi
tenca«, ki ga že od leta 2000
bi končno omogočili začetek
izvajamo v našem društvu smo izvajanja ZIMI-ja. Po zadnjih
tudi v letošnjem letu opazili
informacijah je Zakon ustavljen
povečanje potreb starejših čla- in dan v ponovno obravnavo.
nov po pomoči na domu. S
Podobno se je zgodilo z Zakosodelavci poskušamo sproti
nom o osebni asistenci invaliugoditi vsem potrebam in nato dov. Hkrati pa z Zakonom o
reorganizirati urnike obiskov
uravnoteženju javnih financ
na domu. V sklopu tega proVlada RS rigorozno zmanjšuje
grama v vedno večjem številu preživetvene zmožnosti gluhih,
izvajamo prevoze članov v
naglušnih in gluhoslepih državljanov, ki so edina kategorija
invalidov v naši državi z najmanj pravicami in jih že sedaj
velika večina živi na socialnem
dnu. Ravnanje Vlade RS nas
navdaja s strahom, da se bo
populacija gluhih in naglušnih
ponovno prezrla in tako zaprla
pot enakopravnega vključevadruštvu, ki je ravno tako orga- nja v življenje in delo številnim
niziran za dva meseca vnaprej generacijam gluhih, naglušnih
po urniku, ki je objavljen na
in gluhoslepih invalidov ter
oglasni deski. Z izvajanjem
tako izključila iz družbenega
programa omogočamo gluhim, dogajanja.
naglušnim in gluhoslepim sta- »Svet invalidov Maribor in
rejšim osebam polno življenje
Ptuj«
v domačem okolju in v društvu Povsem drugače kot na državin ohranjanje socialnih stikov s ni ravni pa se razvijajo stvari
sočlani.
na lokalni ravni. S skupnimi
prizadevanji vodstva našega
društva z Mestno občino v
Mariboru in na Ptuju ter številnimi gluhimi, naglušnimi in
gluhoslepimi člani in ostalimi
vključenimi invalidskimi društvi
ter javnimi institucijami predstavljali in iskali rešitve za
zagotavljanje boljšega življenja

Stran 4

za populacije invalidov in vseh
prebivalcev.
Z izvajanjem Akcijskega načrta
v obeh Mestnih občinah se
seveda trudimo še naprej
zagotavljati izboljšanje položaja in življenja invalidov, kar nas
navdaja z upanjem, da kljub
zmanjševanju pravic ter nižanju socialnega praga in neurejenosti zakonodaje na državni

ravni na tem področju obstaja
možnost in pot za skupno
sodelovanje in večjo vključenost invalidov v življenje in dru-

žbo na vseh ravneh družbenega dogajanja.

"Ne čakajte. Čas nikoli ne
bo pravi."
Napoleon Hill

SEKRETARJEV KOTIČEK
»Športni dosežki«
V preteklih mesecih so se naši
športniki številčno udeleževali
športnih tekmovanj in nas razveseljevali z dobrimi uvrstitvami, ki so nam vsem v ponos.
Za odlične uvrstitve vsem
športnikom iskreno čestitamo
in jim želimo še naprej dobre
športne rezultate.

Organizirali smo Mednarodni
turnir v odbojki na mivki, ki je
bil 28. 7. 2012 na Ptuju. Veseli
smo bili rekordnega obiska
športnikov iz vse Slovenije in
tujine, ki so tekmovali v odbojki
na mivki. Po končanem tekmovanju pa so organizirali v prostorih podružnice društva na
Ptuju druženje vseh športnikov
in ostalih gostov.
V društvu pa nadaljujemo z
organizacijo številnih športnih
tekmovanj in treningov. Člani

imajo zagotovljeno igrišče na
balinišču Ljudski vrt, kjer potekajo treningi vsak torek, treningi potekajo še na Ranci Ptuj,
kjer ob torkih in sobotah trenirajo odbojko na mivki. Uspeli
smo dobiti tudi dvorano za treninge odbojke in futsala na
Osnovni šoli v Destrniku.

»Državno prvenstvo gluhih v
odbojki na mivki«
Po mesecih intenzivnih organizacijskih priprav je bilo Državno prvenstvo gluhih v odbojki
na mivki (m/ž) v soboto 25. 8.
2012 na Ptuju. Tekmovanja se
je udeležilo 17 ekip (10 moških
ekip in 7 ženskih ekip) iz kar
»Aktivni upokojenci«
devetih društev gluhih in
naglušnih iz vse Slovenije. Na Člani upokojenske sekcije so
22. avgusta imeli skupni sestasvečani otvoritvi je zbrane
nek vseh upokojencev iz Maribora in Ptuja na dvorišču
Doma invalidskih organizacij
organizirali in srečanje vseh
upokojencev in članov društva.
Na sestanku so dogovorili

nagovorila podžupanja Mestne
občine Ptuj ga. Helena Neudauer. Pri pripravi prvenstva smo
sodelovali vsi sodelavci v strokovni službi društva ter številni
gluhi in naglušni prostovoljci, ki
smo uredili vse potrebno za
izvajanje aktivnosti do konca
nemoteno izvedbo tekmovanja, za kar se jim v svojem ime- leta ter pripravili plan za naslednje leto ter izvolili novo vodsnu iskreno zahvaljujem.
tvo sekcije upokojencev. Čestitamo Aleksandru Trnjarju ter
Jožetu Koserju za njuno izvolitev in jima želimo uspešno
vodenje sekcije upokojencev.
Z dobro voljo in medsebojnim
sodelovanjem verjamemo, da
bodo še naprej aktivni na številnih področjih.

"Če ne najdeš resnice tam,
kjer si, nikar ne pričakuj, da jo boš našel kjer koli drugje."
Dogen

Stran 5

SEKRETARJEV KOTIČEK
»Gledališka predstava Razstava src«
V soboto, 8. 9. 2012 smo si
ogledali v Lutkovnem gledališču Maribor gledališko predstavo »Razstava src«. Predstava
je bila navdihujoča in je prese»Informiranje članstva in
širše javnosti«
Pomembnejša dejavnost strokovne službe in vodstva našega društva je informiranje članov društva vsako sredo (v
Mariboru) in petek (na Ptuju)
na okrogli mizi o aktivnostih,
vabilih in novostih iz številnih
področij delovanja društva in
ostalih pomembnih dogodkih.
Povzetke informacij in vabil
tedensko objavljamo na naši
spletni strani www.dgnp-mb.si.

»Tečaji znakovnega jezika«
Tudi letos bomo organizirali
začetni in nadaljevalni tečaj
učenja slovenskega znakovnega jezika, ki se bosta pričela v
ponedeljek
17.
9.
2012
(začetni) in torek 18. 9. 2012
(nadaljevalni). Veseli smo velikega odziva udeležencev, ki
prihajajo iz različnih delovnih
sredin in bodo tako spoznali
slovenski znakovni jezik. Naš
znakovni jezik pogosto predstavljamo širši javnosti na Festivalu Lent v ART KAMPU v
Mestnem parku kjer smo skozi
cel teden predstavljali številnim
udeležencem v živo predstavitev uporabe slovenskega znakovnega jezika gluhih ljudi.
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»Gledališki festival gluhih v
Mariboru«
V mesecu oktobru je naše
društvo organizator osmega
Gledališkega festivala gluhih
kulturno umetniških ustvarjalcev iz vse Slovenije. Po več
mesecih organizacijskih priprav in prejemu prijav za sodelovanje na festivalu lahko rečemo, da se obeta lepa kulturnoumetniška prireditev, ki bo v
Narodnem domu Maribor. Pri
organizaciji sodelujemo vsi
sodelavci v strokovni službi

gla vsa pričakovanja, saj nas
je postavila v čisto drugačen
svet, kjer smo »drugačni in
invalidi« tisti »ta zdravi in
normalni«. Izvirno in z občutenjem zaigrano igro je občinstvo
nagradilo z dolgim nekajminutnim aplavzom.
»Sodelovanje z Mariborsko
knjižnico«
Mariborska knjižnica je ena od
javnih institucij s katerimi smo
vzpostavili prijateljske odnose
in veliko skupnih aktivnosti
dokazujejo tudi sodelavci knjižnice s katerimi smo vedno bolj
v stiku pri pripravi različnih
aktivnosti. Trenutno razstavo
društva pod naslovom
»Razumeti in biti razumljen«
si je od začetka julija ogledalo
že zelo veliko obiskovalcev. To
vzorno sodelovanje je rezultat
sodelovanja društva v Svetu
invalidov na Mestni občini
Maribor.

društva. Članice in člani kulturno umetniških skupin našega
društva »Tihi svet« in »Deafdancer« se že intenzivno pripravljajo na nastope. Sploh skupina »Tihi svet« je zelo aktivna
tudi med letom, saj večkrat
nastopajo na javnih prireditvah
in proslavah kamor jih vabijo
druge organizacije. Verjamem,
da bodo letošnji nastopi na
gledališkem festivalu gluho
skupnost s svojo igrivostjo,
predstavitvijo lastnega sveta
tišine in izvirnostjo spet prijetno presenetili. Veseli smo, da
kljub izjemno težki komunikacijski oviri članice in člani teh
skupin najdejo toliko volje in
vztrajnosti za delovanje na kulturnem področju. V strokovni
službi društva se bomo še
naprej trudili, da bomo zagotavljali pogoje in s pravim pristopom in spodbujanjem omogočili razvoj kulture gluhih in jo
predstavili širši javnosti.

SEKRETARJEV KOTIČEK, ČLANI PIŠEJO
»Pikin festival«
V sodelovanju s Svetom invalidov Mestne občine Maribor
smo se udeležili 23. Pikinega
festivala, ki je potekal v Velenju od 16. do 22. septembra
2012. V ponedeljek 17. septembra in v četrtek 20. septembra smo s sodelavci Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor organizirali ustvarjalne
delavnice spoznavanja slovenskega znakovnega jezika.

Namen je bil, da širši javnosti
in predvsem nadebudnim otrokom in šolarjem ter njihovim
staršem predstavimo slovenski
znakovni jezik in svet tišine.
»Gledališka predstava
Guernica Continuum«
Člani društva smo si ogledali
moralno in socialno dramo v
Stari dvorani SNG Maribor.
Zgodba, ki jo je režirala Maya
Milenovic Workman prikazuje
številne prikaze vedenja in
medosebnih odnosov. Avtorica
Maja Milenovič Workman je s
predstavo želela publiko soočiti z resnico, s svetom, ki je

zaznamovan s stereotipi, in ji
približati človeka, takšnega kot
je, z vsemi njegovimi hibami
ter lepoto in močjo, ki jo
premore.

»Delavnica sluha in giba kultura ni ovira EPK 2012«
V mariborskem Mestnem parku in na dvorišču na Trubarjevi
15 so bili enkrat tedensko
delavnice Natura ni ovira, ki
jih je organiziralo Društvo
Smetumet v sodelovanju z

»Priprave na 80. obletnico
delovanja društva«
Že v začetku leta smo začeli s
pripravami na 80. obletnico
delovanja našega društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor Priprave potekajo s polno
paro in na vseh področjih, saj
smo že osebnih pogovorih s
predstavniki Mestne občine
Maribor zagotovili prireditveni
prostor za svečano akademijo
in prostor za družabno srečanje. V strokovni službi ravno
tako namenjamo vso možno
razpoložljivo moč v pravočasnašim društvom in več marine priprave. Pozvali smo članiborskimi invalidskimi društvi. S ce in člane, da prinesejo v
tem projektom skupaj osvešča- društvo stare fotografije in
mo javnost, razbijamo stereoti- pomagajo pri pripravi biltena,
pe in tabuje ter zmanjšujemo
ki ga bomo pripravili ob tej pripredsodke. Cilj je, da se ljudje ložnosti.
s posebnimi potrebami ne
»Evropski teden mobilnostipočutijo odrinjeni, hkrati pa si
dan mobilnosti invalidov«
želimo, da so vsi maksimalno
integrirani v javni prostor. Da
so se na EPK 2012 približali
ljudem s posebnimi potrebami
dokazuje prilagojena spletna
stran EPK-ja.
»Športno srečanje članov«
Naši člani-športniki so na prvi
septembrski dan organizirali že
tradicionalno športno rekreativno srečanje vseh članov društva. Bali smo se, da bo udeležba majhna zaradi napovedanega slabega vremena z dežjem.
Preko sedemdeset članic in
članov iz matičnega društva in
podružnice je z veliko mero
fantastičnega vzdušja organiziralo različna tekmovanja in šaljive igre v katerih smo sodelovali vsi udeleženci.

Člani društva smo se tudi letos
množično udeležili akcije v
organizaciji Mestne občine
Maribor in sodelovali v tej
mednarodni akciji »Evropski
teden mobilnosti« , ki je potekala med 15. in 22. septembrom 2012. »Dan mobilnosti
invalidov« je bila prava priložnost, da se je tudi naše društvo predstavilo širši javnosti in
jo seznanili s svojimi dejavnostmi s katero omogočamo številnim gluhim, naglušnim in
gluhoslepim prebivalcem enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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ČLANI PIŠEJO

50 LET ŠOLE
CSG

50 LET
ŠOLE CSG

29. maja 2012 so predstavniki
centra za govor in sluh (CSG)
Maribor, pripravili svečano akademijo v Unionski dvorani ob 50.
obletnici delovanja centra.
Svečana akademija je bila posvečena vsem sedanjim učencem,
učiteljem in staršem. Udeležili so
se je tudi predstavniki iz Mestne
občine Maribor predsednik Sveta
invalidov in podžupan MOM gospod Milan Mikl, ministrica za šolstvo gospa Ljudmila Novak in predstavnika Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije, sekretar Zveze gospod
Matjaž Juhart in predsednica Zveze gospa Frida Planinc. Da smo
program lahko razumeli tudi gluhi
in naglušni je bila na prireditvi
prisotna tolmačica gospa Lidija
Letonja.
Sam program je bil super izveden.
Bilo je veliko nastopajočih, ki so
se predstavili z zanimivimi točkami. Med njimi je bil tudi naš Marcel Mertik, ki je nastopal v plesni
točki. Tako so nastopajoči na
odru priredili pravo mavrico.
Tudi obiskovalcev je bilo zelo veliko. Videl sem svoje bivše učitelje
in učiteljice, saj sem tudi sam
pred leti hodil v to šolo. Pričakoval sem srečanje svojih nekdanjih
sošolcev s katerimi smo obiskovali šolo, vendar jih žal ni bilo.
Po slavnostnem programu je sledila še pojedina in družabno srečanje vseh prisotnih.

MOJIH 60 LET

Ob praznovanju 60. rojstnega dne se
zraven vseh čestitk in lepih želja
nehote vprašaš le kam beži čas.
Rodila sem se v Zagrebu 25.7.1952.
Mama je po ločitvi ostala sama s tremi otroci. Mislim, da ni potrebno
posebej poudarjati, kakšno je bilo
življenje matere samohranilke s tremi otroci v povojnem času.
V zgodnjem otroštvu sem prebolela
hudo otroško bolezen, posledica le
te pa je bila popolna izguba sluha.
Šolala sem se na zavodu za gluhe in
naglušne osebe v Zagrebu. Po končani šoli sem se izučila za šiviljo in se
zaposlila v eni tovarni v Zagrebu. Že
v šoli sem imela rada šport. Igrala
sem v rokometnem klubu, na katerega imam zares zelo lepe spomine, pa
tudi malo manj prijetne, ker sem bila
velikokrat poškodovana. V nekdanji
skupni državi smo se gluhi družili od
Beograda, Zagreba pa vse do Maribora. V Mariboru sem bila kratek čas
zaposlena v podjetju Bodočnost, kasneje pa v podjetju Intes, kjer sem
tudi dočakala upokojitev.
V Mariboru sem spoznala mojega
bivšega moža Jožeta in tako se nama
je v zakonu rodila hčerka Marija. Žal
je najina zakonska zveza razpadla in
sem ostala sama z mojo hčerkico.
Kasneje sem spoznala Bogotadobrega in sposobnega moškega s
katerim sem se poročila. Uspelo
nama je ustvariti lep in prijeten dom.
Vzgojila sva hčerko Marijo v dobrosrčno in razgledano osebo, ki danes
pomaga gluhim kot tolmačka SlovenDogodek mi bo ostal v lepem spo- skega znakovnega jezika.
Čeprav sem upokojena pa imam še
minu, vendar srčno upam, da se
vedno zelo rada šport, zato se ob
bo naslednje obletnice udeležilo
prostem času ukvarjam z balinanveč naših članov in mojih nekdan- jem.
jih sošolcev.
In na koncu, kaj naj rečem o teh 60ih letih? Bili so lepi pa tudi manj lepi
Milan Mertik
trenutki. Pomembno je, da mi zdravje še vedno dobro služi.
Vesna Burk

Stran 8

ČLANI PIŠEJO
Od 22. junija pa vse do 7. julija 2012
je v Mestnem parku v Mariboru v
sklopu festivala Lent potekal ART
KAMP. Verjetno se vam takoj porodi
vprašanje kaj neki je ta Art kamp o
katerem se je toliko govorilo v
našem društvu, ko je v Mariboru
potekal festival Lent.
Da ne boste preveč radovedni sem
za vas izbrskala nekaj zanimivosti o
festivalskem dogajanju v parku.
Art kamp-u z drugo besedo rečemo
tudi festival ustvarjalnosti. Je dnevni
program, ki se odvija v času festivala
Lent, saj gosti obiskovalce vsak dan
med 10. in 20. uro. V prvi vrsti je
namenjen druženju otrok, mladostnikov in družin, zanimiv pa je tudi
turistom, saj v mnogih vsebinah Art
Kamp-a vsak najde nekaj zase. Nudi
sprostitev in je odlična izhodiščna
točka za obisk večernih dogodkov, ki
se odvijajo na prizorišču Festivala
Lent.

V parku smo dobili svoj prostor pod
velikimi zelenimi krošnjami, ki so
nam delale prijetno senco. Na mizico
smo postavili letake, brošurice in
ostalo gradivo katerega smo veselo
ponujali mimoidočim.
In tako vsak dan, vseh 16 dni festivalskega dogajanja..
Mnogi mimoidoči so si z zanimanjem
ogledali našo predstavitveno mizico
in se skušali naučiti znake iz enoročne abecede. Najbolj zanimivi so bili
majhni otroci , ki so veselo poskakovali okrog črk enoročne abecede, ki
so bile postavljene po zelenici okrog
nas.

ART KAMP

ART
KAMP

V zadnjem tednu festivalskega dogajanja smo v sredo organizirali dve
različni delavnici v katerih so sodelovali tako gluhi kot tudi slišeči posamezniki. V prvi delavnici je bila naloga sodelujočih, da so iz črk enoročne
abecede morali sestavljati besede
katere so dobili napisane na listku.
Na naše presenečenje se je odzvalo
Seveda pa je Art kamp kot festival
veliko število slišečih, ki so se dobro
ustvarjalnosti namenjen predvsem
odrezali tudi v drugi delavnici, kjer so
temu, da se na njem predstavljajo
se preizkusili v igri pantomima, katerazlična društva in organizacije. In
ro so morali odigrati z gluhimi člani
tako smo festivalsko dogajanje izko- našega društva. Sledile so majhne, a
ristili tudi mi-člani društva gluhih in
prisrčne nagrade za vse sodelujoče.
naglušnih Podravja Maribor.
Naš cilj je bil izpolnjen-slišeči posaŽe pred pričetkom festivalskega
mezniki so v vseh teh dnevih še kako
dogajanja smo se temeljito pripravili, dobro spoznali svet gluhih. Z nasmeizdelali plakate, natisnili letake z
škom na obrazih smo se tako posloenoročno abecedo, tako da je na dan vili tudi od letošnjega Art kampa.
pričetka bilo vse pripravljeno za našo Vidimo se spet naslednje leto.
Snežana Pauletić,
predstavitev.
sodelavka v društvu
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DELAVNICA
SLUHA IN GIBA

GUERNICA
CONTINUUM

DELAVNICA
SLUHA IN

GUERNICA
CONTINUUM

V torek 28.avgusta smo se gluhi in
naglušni člani Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor udeležili
delavnice sluha in giba na katero
smo bili povabljeni v sklopu Mariborevropska prestolnica kulture.
Zbrali smo se ob 18. uri na dvorišču
društva in nestrpno pričakovali kaj
novega se bomo naučili na tokratnih
delavnicah.
Na dvorišču sta potekali dve delavnici. V prvi smo sodelovali z gospo Tino
Dobaj Eder, ki nas je naučila spontane gibalne komunikacije, pri čemer
smo lahko sodelovali vsi prisotni ne
glede na to ali smo vešči plesnih
korakov ali ne. Za gluhe je bila ta
delavnica nekaj posebnega saj so
lahko pokazali, da kljub svoji gluhoti
odlično obvladajo plesne korake.
Veliko smo se smejali našim plesnim
spretnostim in se naučili veliko plesnih gibov ki pomagajo pri sproščanju
hrbtenice.
V drugi delavnici, ki je potekala pod
vodstvom gospoda Petra Kusa, pa
smo imeli priložnost ustvarjati glasbila iz naravnih in odpadnih materialov. Vsi smo bili presenečeni kaj vse
lahko naredimo iz kamnov, lesa in
drugih naravnih materialov. Vsak
izmed nas si je lahko izdelal svoje
glasilo. Na koncu, ko smo naredili
vsak svoje glasbilo pa smo z veseljem
nanj tudi zaigrali.
Ta dan nam bo ostal v zares lepem
spominu. Se že veselimo novih inovativnih in ustvarjalnih delavnic.
Snežana Pauletić
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V ponedeljek 27. avgusta smo se
gluhi in naglušni člani našega društva
odpravili na prav posebno gledališko
predstavo pod imenom Guernica
Continuum. Predstava se je odvijala
v sklopu projekta Maribor-evropska
prestolnica kulture pod vodstvom
Maje Milenovič Workman sestre
našega gluhega člana Radovana
Milovanoviča.
Gre se za zgodbo o Bahiji, katera
opazuje svoje družinske člane, ki se
spoprijemajo z različnimi življenjskimi težavami. Starejši brat je obseden
z očetovo uro, zraven tega pa se
med njim in njegovo sestro spleta
prepovedana ljubezenska vez. Mlajši
brat ki igra na bobne in klavir pa je
prisiljen služiti materi in jo občudovati, pa čeprav je istospolno usmerjen.

Bahia
razvije zaupljiv odnos z
Teddyem, ki jo prestraši z svojim prihodom iz omare. Teddy se je v preteklosti ponesrečil in je zdaj na invalidskem vozičku, Bahia pa v njem
prepozna svojega umrlega sina.
Nažalost pa družinski člani postanejo
ljubosumni na Teddya in ga tako jezijo, da na koncu znori. Družina ima
vsakodnevni ritual –obedovanje z
molitvijo, ki ga vodi mati z razdeljevanjem hrane.
Bahia je odločena, da bo mater soočila z resnico, zato ji nastavi ogledalo, nato pa še odpre omaro iz katere
naposled izstopi članica družine
Guernica, katero so dolgo časa zatajevali.
Zgodba se konča tako, da se odprejo
vrata, Bahia, Teddy in člani družine
stečejo proti svetlobi in novemu življenju-v samoti ostane le mati, ki je
izgubila nadzor nad svojimi otroki in
svojim življenjem.
Zgodba nas je zelo pritegnila in smo
si z veseljem ogledali predstavo.
Igralci so bili odlični in so dobro odigrali predstavo.
Po zaključku smo se polni vtisov
odpravili domov in si želimo še več
takšnih predstav.
Snežana Pauletić

ČLANI PIŠEJO
Najlepša gluha Slovenka na odru
tudi plesala
Slušni aparat ni zadostoval, da bi
Mirjana lahko ločila petje ptic od
zvokov avtomobila in vode, ki je
tekla iz pipe. To ji je omogočila šele
operacija, s katero si ji kot otroku
vstavili polžkov vsadek. Po njegovi
zaslugi lahko danes uživa tudi ob
poslušanju glasbe, vendar se pozibava le ob ritmu, besedila ne sliši. To pa
ni bila ovira, da ne bi na izboru Miss
Deaf 2012, mednarodnem lepotnem
tekmovanju slepih deklet, kot predstavnica naše države občinstvo razveselila s plesno točko v narodni noši
folklornega društva Markovci.

lepotno tekmovanje za gluho Miss
Slovenije 2012, na katerega se je
brez premisleka prijavila. „Najprej
sem bila edina prijavljena, čeprav
vem, da ima Slovenija veliko gluhih
lepotic, le samozavesti jim manjka.
Na koncu pa sta dve le zbrali pogum
in se prijavili. Tako sem dobila še dve
sotekmovalki na predizboru, ki je
potekal v Ljubljani in ki sem ju premagala s samozavestjo in dobro voljo,“ je v znakovnem jeziku gluhih pripovedovala Mirjana, pri komunikaciji
pa ji je kot vedno pomagala tolmačka
Lidija Letonja, ki jo je spremljala tudi
v Prago. Najlepšo gluho Slovenko je
pred odhodom v češko prestolnico
sprejel tudi ptujski župan Štefan
Svoj cilj je Ptujčanka Mirjana Drumlič Čelan in jo obdaril s šopkom rož.
uresničila, čeprav ni zmagala. No,
roko na srce, bila je nekoliko razoča- Pomagala bi naslednicam
rana, ker ji na izboru Miss Deaf v Pra- Naša lepotica velja za vztrajno in
gi na glavo niso poveznili krone, a ji delavno dekle. Po zaključku osnovne
je triintrideset sorodnikov, sosedov šole na Centru za sluh in govor v
in prijateljev, ki so navijali zanjo na Mariboru se je vpisala na Srednjo
zaključnem izboru in točili solze tekstilno šolo v Mariboru. Bila je ediponosa, hitro pregnalo sledi razoča- na gluha dijakinja v razredu, zato je
ranja. Njena mama je izkušnjo opisa- morala še posebej trdo delala takole: „Naša Mirjana je nekaj ti.„Sloveniji bi rada pokazala, da gluposebnega, ko sije na odru lepotne- hi kljub okvari sluha prav nič ne zaosga izbora, ko dela v trgovini ali zaseb- tajamo in da se lahko kosamo s slišeno, v zavetju doma. Pa ne le zato, ker čim svetom, če nas ta le sprejme
je edina gluha med nami slišečimi. medse,“ se glasi sporočilo vedno nasOb njej sem spoznala marsikaj, kar mejane lepotne zmagovalke. „Biti
gre velikokrat mimo nas, če imamo gluh še ne pomeni, da moraš biti
'zdrave' otroke. Izjemno smo ponos- slabe volje,“ je pojasnila in dodala,
ni nanjo.“
da večina gluhih rado pokaže veselje
tudi v slišečem krogu, če se le počuImamo veliko gluhih lepotic
tijo dobrodošli. „Kot manekenka pa
Že v vrtcu je nastopala kot maneken- tako in tako moram biti nasmejana,“
ka, a takrat še sramežljivo. Pred štiri- je še dodala bodoča mentorica glumi leti pa so danes 28-letnico spod- hih manekenk, kar si želi postati.
bujali k „pravemu“ manekenskemu Njen cilj je izpeljati predizbor za Miss
izzivu, izboru za najlepšo gluho Slo- in Mistra gluhih Slovenije 2013, saj
venko, a ni imela dovolj poguma kot je povedala njena mama, se Mirzanj. „Moji pomislek je bil v prvi vrsti jana kljub temu, da dobro komunicikomunikacija s komisijo, pa tudi ra s slišečimi, najbolje počuti prav
sama sebi sem se zdela nekoliko pre- med gluhimi. Tam je med sebi enakimalo zrela,“ je pojasnjevala razloge. mi, tam je njen svet. „Gluhim dekleKmalu sta želja kot tudi Mirjana tom, ki se bodo želele prijaviti na
dozoreli, na spletu je zasledila razpis lepotni izbor, bom z odprtimi rokami
za sodelovanje na modni reviji na pomagala do boljše samozavesti in
Ptuju in se prijavila. Bila je takoj novih zmag,“ je lepotica pozvala vse
sprejeta in tako je v domačem kraju gluhe, da se opogumijo in sledijo
prebila led. Sledil je nov razpis za njeni poti.

Miss gluhih
Slovenije,
Mirjana
Drumlič

Miss gluhih
Slovenije
Mirjana
Drumlič
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Mednarodni
turnir v
rokometu
GRANOLLERS
CUP ŠPANIJA

Mednarodni
turnir v
rokometu
GRANOLLERS
CUP ŠPANIJA

Pred nekaj meseci sem bil prijetno presenečen, ko je naš trener
RK Drava Ptuj, Tomi Matjašič,
izbiral igralce za mednarodni turnir v rokometu in je k sodelovanju
povabil tudi mene. Tako sem se v
času od 27. junija do 1. julija skupaj z izbranimi rokometaši Spodnjega Podravja udeležil mednarodnega turnirja v rokometu v Granollersu v Španiji. Na turnirju sem
se odlično odrezal v svoji vlogi
golmana. Naša ekipa je osvojila 6.
mesto (med sedmimi ekipami),
kar je glede na to, da gre za same
odlične ekipe, ter dokaj izenačene
borbe, odličen rezultat..
V Španiji je bilo res zelo pestro in
naporno, ampak se je izplačalo,
ker so spomini na vse odigrane
tekme res fenomenalni.
Časa za počitek skorajda ni bilo,
saj smo bili ves čas zasedeni s tekmami.
Zame kot gluho osebo je bil turnir
v Španiji nekaj posebnega. Življenjska izkušnja, ki mi je pokazala, da za nas gluhe osebe nič ni
nemogoče, vse se da, če se le
hoče.

Bilo je pripravljenih 7 ekip ( letnik 1991., 92., 93. ):
1. TEKMA Spodnje Podravje : domačini GRANOLLERS 18 : 19
2. TEKMA Spodnje Podravje : PRAGA ( Češka ) 16 : 19
3. TEKMA Spodnje Podravje : ORDIZIA ESKUBALOIA ( Portugalska )
19 : 3
4. TEKMA Spodnje Podravje : MATARO ( Španija ) 15 : 16
5. TEKMA Spodnje Podravje : ARAGON ( Španija ) 13 : 17
6. TEKMA Spodnje Podravje : REPREZENTANCA MLADINCI ŠPANIJA
15 : 22
Žiga Bedenik
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INTERVJU
1. ŽIGA POVEDAL SI NAM DA SE
ZELO RAD UKVARJAŠ Z ROKOMETOM. KDAJ SI ZAČEL TRENIRAT?
Res je, rokomet je moj najljubši
šport. Trenirat sem pričel leta 2004,
ko sem po velikih poizkusih v različnih športnih panogah ugotovil, da
me najbolj navdušuje prav rokomet.
Za rokomet sem se odločil tudi po
predlogu svojega očeta Daliborja, ki
je v svoji mladosti treniral pri takratnem klubu Drava Ptuj.
2. KAKO JE PRIŠLO DO TEGA DA SO
TE POVABILI NA GRANOLLERS?
Treniram pri RK Drava Ptuj in naš
trener Tomi Matjašič je organiziral
trening na katerem je izbral najboljše igralce, ki bi naj šli v Španijo na
mednarodni turnir v rokometu Granollers cup 2012. Tako sem bil izbran
tudi jaz, kot branilec-golman v ekipi
Spodnje Podravje.
3. SI BIL VESEL DA SO IZBRALI TEBE?
Ja seveda!! Med vsemi igralci so
izbrali prav mene. Tako sem bil v
Španiji med 4000 igralci in 255 ekip
edini gluh igralec. Bil sem zelo vesel
in sem že nestrpno pričakoval naš
odhod v Španijo, kjer smo kot reprezentanca zastopali našo državo Slovenijo.

ČLANI PIŠEJO - ŠPORT
4. KAKO SO POTEKALE PRIPRAVE
NA TURNIR?
Preden smo odpotovali v Španijo
smo imeli 4 intenzivne treninge ki so
trajali po 2 uri na dan. Na teh treningih smo se izpopolnjevali v tehnikah
katere so pomembne pri rokometu.

Državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki (m/ž) je bilo v soboto
25. 8. 2012 na Ptuju
Organizator: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor

Tega prestižnega tekmovanja se je
udeležilo 17 ekip (10 moških ekip
5. KDAJ SE JE ZAČEL IN KJE SE JE
in 7 ženskih ekip) iz kar devetih
POTEKAL TURNIR?
društev gluhih in naglušnih iz cele
Mednarodni turnir GRANOLLERS
Slovenije. Skupaj se je turnirja udeCUP 2012 se je pričel 27. junija in je
ležilo 34 športnikov in zelo veliko
trajal do 1. julija 2012 v mestu Graštevilo navijačev in ljubiteljev tega
nollers v Španiji.
atraktivnega športa. Prvenstvo se
5. ALI STE TUDI V ŠPANIJI IMELI TRE- je odvijalo na dveh lokacijah: Športni park Ranca in Športni park SpuNINGE?
Intenzivnih treningov nismo imeli ker hlja na Ptuju.
ni bilo časa, smo pa morali vsako
Na svečani otvoritvi Državnega
jutro delati kondicijske treninge.
prvenstva, ki je potekala na Ranci
je vse udeležence pozdravil predse6. KOLIKO TEKEM STE ODIGRALI?
dnik športne sekcije našega drušBilo nas je 7 ekip in med seboj smo
tva g. Aleš Škof. Zbrane je nagovoodigrali 6 tekem.
rila tudi podžupanja mestne občine
Ptuj ga. Helena Neudauer, ki je
7. KAKŠNI SO BILI REZULTATI?
otvorila tekmovanje. Predstavnik
Zmagali smo samo eno tekmo 5 pa
Športne zveze gluhih Slovenije je
smo jih na žalost izgubili, saj smo
bil g. Damjan Šebjan. Otvoritev,
igrali proti zelo močnim ekipam.
pozdravne nagovore in slovensko
Kljub rezultatom smo zares odlično
himno je v znakovni jezik tolmačila
odigrali vse tekme.
tolmačica ga. Sabina Pokovec. Za
sojenje so skrbeli sodniki in glavna
8. STE IMELI TUDI KAJ ČASA ZA
sodnica Ana Nimac iz odbojkarske
POČITEK IN RAZVEDRILO?
Urnik tekem je bil zelo naporen zato sodniške zveze Slovenije, enota
nismo imeli časa za počitek. Ko smo Maribor.
odigrali zadnjo tekmo smo krenili
Podžupanja Mestne občine Ptuj ga.
proti Barceloni, kjer smo si ogledali
Helena Neudauer je pohvalila odlinogometni stadion nogometnega
čno organizacijo prvenstva. V Druškluba Barcelona. Nato smo odšli na
tvu smo ponosni, da smo uspeli
plažo, kjer smo končno imeli malo
organizirati tako veliko tekmovančasa za sprostitev.
je, ki je potekalo na državnem nivoju prvič na Ptuju.
9. KAKŠNI SO TVOJI VTISI IZ TEKMOVANJA, BI ŠEL ŠE KDAJ?
Za mene je bila to prav posebna in
nepozabna izkušnja. Res sem
zelo,zelo vesel da sem bil izbran. To
mi daje motivacijo, da bom v prihodnje še bolj treniral, da bom lahko za
Slovenijo odigral še kakšno tekmo.

Odlična uvrstitev športnikov
na DP gluhih v
odbojki
Odlična
uvrstitev
športnikov na
Državnem
prvenstvu
glhih v odbojki
Med samim tekmovanjem nas je
prišla pozdravit še predstavnica
Mestne občine Ptuj in predsednica
Sveta invalidov na Ptuju ga. Metka
Jurešič in skupaj s številnimi gledalci spremljala dvoboje parov na
mivki.
Pri pripravi prvenstva smo sodelovali vsi sodelavci v strokovni službi
društva ter številni gluhi in naglušni
prostovoljci, ki smo z veliko mero
pozitivnega entuzijazma uredili vse
potrebno za nemoteno izvedbo
tekmovanja, za kar se jim v svojem
imenu iskreno zahvaljujem.
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

Snežana Pauletić
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8. ŠTAJERSKI
KOLESARSKI
MARATON

8. ŠTAJERSKI
KOLESARSKI
MARATON

Pred startom ob 9h.

Ekipa 8. štajerskega maratona DGN
Maribor,Celje,Ljubljana:
Diana, Robert, Jerica, Bogdan,
Andreja…
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Zjutraj je bilo treba vstati zgodaj…
Bianchi in tehnična oprema so že
pripravljeni v avtu, samo zbuditi se
še je bilo treba po standardnih običajih: kavica, limonada, banana, kaj več
zjutraj ne morem pojesti, pa saj telo
se že znajde in vzame od tam kjer so
še zaloge za energijo na razpolago
glavno, da je dovolj vode pa je vse
ok.
S Primožem se pripeljeva po avtocesti do Celja, izvoz Celje vzhod, proti
Bukovžlaku in parkirava pri poslovni
stavbi Etra, kjer je bil prireditveni prostor ter start in cilj maratonov na
100km, 70km, 50km in 20km.
Danes bom traso 50km prevozila
brez moralne podpore na kolesu, ker
Primož danes zaradi višje sile nima
kolesa, bo pa tehnično spremljevalno
moralna podpora v avtu in fotograf.J
Sledijo priprave na start…
In smo začeli…
Obetal se je lep maraton, sicer z
grožnjo dežja, ampak upali smo, da
ga bomo vseeno speljali po suhem.
Trasa je bila sorazmerno lepo označena, približno sem si jo ogledala na
zemljevidu, hribček za vzpon na 650
višinskih metrov na grafu tudi ni bil
videti kaj posebnega tako, da me na
startu še ni toliko skrbelo ali me bo
Bianchi premagal, ker ima premalo
lažjih prestav za moje mišice važno
je, da po ravnem in navzdol leti kot
strela…
In smo začeli pedalirati proti Vojniku,
kjer smo se obrnili v levo proti Vitanju. Tukaj se je začel vzpon na 650
vm kuceljček, ki se je tako hinavsko
dvigal, da so mišice začele skelet….pa kaj, pavza na sredi brega in
ogledovanje Uniorjevega ključa. Na
koncu bom itak zmagala!!
Kličem moralno podporo, koliko še je
do vrha…?
Malo še, mi pravi Primož, pritisni
pedala, saj to ti zmoreš. Prevozila
sva že kaj bolj strmega in daljšega,
zgoraj te čakam jaz in okrepčevalnica, carica si…
Nasmeh se mi nariše na obraz in
grem naprej do vrha.
Zgoraj delijo banane, sok in vodo,
kar ravno paše v moj želodček.
Banane mi dajo moč, sok sladkor v
kri, Primož pa elan za naprej. Sledi
spust proti Stranicam, kjer se trasa
obrne nazaj proti Vojniku, skozi dolino Tesnice po stari regionalki proti

Celju. V Frankolovem se priključita
še daljši trasi, ki sta bili speljani čez
Oplotnico in Žiče.
Primož je kot tehnični mojster pomagal še nekaj ostalim kolesarjem, ki so
imeli težave z zračnicami in pumpanjem, jap, specialkam je težko napolniti gume na 7-8 barov, če nimaš
primerne tlačilke zato pa imava midva Joe Blow in ostale pripomočke za
reševanje takih težav s seboj. Kljub
temu pa je nekdo obupal in se pripeljal z avtoštopom nazaj na cilj, ker je
na poti popolnoma uničil dve zračnici
s plašči vred.
V glavnem, po počitku na postojanki,
jaz naprej na spust in proti cilju, Primož pa še nekomu pomagat na daljšo traso.
Navzdol je pa letelo, nič več ustavljanja pred ciljem in, da me slučajno ne
bi zamudil, ko se pripeljem v cilj mi
še uspe med vožnjo napisati sms.

Tehnična podpora
Pohiteti je moral, da je bil prej kot jaz
na cilju in raje sploh ne vem koliko na
uro se je peljal po avtocesti nazaj do
Celja.
Konec dober, vse dobro!
Še ena moja osebna zmaga, ki mi je
dala zagon za naprej, da lahko življenje obrnem na bolje, da vse stvari
niso tako slabe, če jih pogledam z
optimistične strani in v slabem poiščem vsaj majhen košček dobrega.
Na tem maratonu sva spoznala dobre ljudi, ki smo skupaj tvorili ekipo 8.
štajerskega maratona.
Upam,da se nas še več sreča na
naslednjem!
-Prevoženo: 51,90km
-Čas: 2:04:31h
-Povprečna hitrost: 25,01km/h
-Maximalna hitrost: 60,59km/h
Diana Mavrič

ČLANI PIŠEJO - ŠPORT

ŠPORTNI PIKNIK

ŠPORTNI
PIKNIK
V soboto 1. septembra smo na Društvu
gluhih in naglušnih Podravja Maribor
pod vodstvom Aleša Škofa-predsednika
športne sekcije organizirali piknik za vse
člane, ki so v tem letu sodelovali v športnih panogah.
Zbralo se nas je več kot 70 gluhih, naglušnih in podpornih članov društva. Vreme
nam sicer ni bilo kaj preveč naklonjeno,
vendar smo se kljub temu imeli odlično.
Naš sekretar Milan Kotnik in gluhi član
društva Žiga Bedenik sta pekla okusne
čevapčiče, katerih smo se vsi zelo razveselili.
Ko smo se najedli, so sledile šaljive igre.
V veliki sejni sobi društva smo se zbrali
vsi prisotni, nakar nas je nagovoril predsednik športne sekcije Aleš Škof, ki je
naznanil pričetek igranja šaljivih iger.
Naše gluhe in naglušne članice Mirjana
Drumlič, Justina Vršič, Sanja Debevec in
Valerija Škof so vodile in pripravile različne igre, v katerih so lahko sodelovali vsi
prisotni. Sodelovali smo vsi-od najstarejših pa vse do najmlajših. Seveda so sledile tudi privlačne, praktične nagrade,
katerih so se razveselili predvsem zmagovalci.
Najbolj smešna je bila igra, katero je
vodil Sašo Letonja in v kateri so dekleta
morala izpolnjevati različne naloge. Ena
izmed nalog katero so punce dobile, je
bila, da morajo iz sekretarja Milana sleči
kos perila, ki ga je imel oblečenega na
sebi. Verjetno ne rabimo posebej pisati
kako so se punce razveselile te naloge. V
nekaj sekundah so Milana slekle skoraj
do golega. Vsi smo se pošteno nasmejali. Seveda je bilo na programu še veliko
zanimivih iger, ena od teh je bila tudi
igra postavi tri v vrsto, v kateri so se
pomerili tako moški kot tudi ženske. Po
šaljivih igrah je sledilo medsebojno druženje, klepetanje in smejanje. Naš piknik
se je zavlekel do poznih jutranjih ur.
Vsi smo se veseli, razigrani in malce zaspani odpravili domov. Piknik športnikov
nam bo prav gotovo ostal v zelo lepem
in prijetnem spominu.
Snežana Pauletić
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IZPIT SZJ 1

24 UH

V torek 26. junija je bil za tečajnike
začetnega tečaja Slovenskega znakovnega jezika prav poseben dan. Po 6
mesecih intenzivnega učenja znakovnega jezika je nastopil dan, da tečajniki preverimo, koliko smo se naučili.
Ob 15.30h smo se tečajniki zbrali v
klubski sobi društva, kjer smo z našo
učiteljico Kajo še zadnjič ponovili
kretnje, ki so nas čakale na izpitu.
Vsi smo bili malce na trnih, saj nas je
skrbelo kako nam bo šlo.
Čez dobro uro se nam je v društvu
pridružila izpitna komisija, katero so
sestavljali Jože Koser, Črešnik Marija,
Pihler Nada in Bedrija Črešnik.
Naloga vseh nas tečajnikov je bila, da
se v 10 stavkih predstavimo izpitni
komisiji in povemo kaj o sebi in svojem življenju.
Prvi je bil na vrsti Moritz. Ker se je
dobro predstavil, so ga člani izpitne
komisije pohvalili. Ko smo videli, da
člani komisije sploh niso strogi, nas
je ostalih 7 tečajnikov z veseljem in
brez skrbi odkretalo svojo predstavitev.
Izpitna ura je zelo hitro minila. Na
koncu izpitne ure nas je komisija
pohvalila in nas spodbudila, naj se
vključino v nadaljevalni tečaj, da
izpopolnimo svoje znanje znakovnega jezika.
Vsi tečajniki smo prejeli potrdilo o
opravljenem zaključnem izpitu in
veliko toplih besed od naših gluhih in
naglušnih članov.
Na koncu smo naredili še nekaj skupinskih slik in se veseli odpravili
domov.
Snežana Pauletić

19. junija smo se gluhi in naglušni člani
našega društva odpravili v knjižnico
Kamnica.
Tečajniki Slovenskega znakovnega jezika 3 so za nas pripravili prav posebno
in zanimivo oddajo z naslovom 24 uh,
s katero so nam želeli pokazati koliko
so se v teh mesecih naučili znakovnega
jezika.
Seveda smo vsi bili zelo presenečeni
nad tem kako vešči so naši tečajniki in
koliko kretenj so se uspeli naučiti.
Svoje znanje so nam predstavili skozi
zanimivo, poučno predvsem pa zelo
smešno televizijsko oddajo katero so
poimenovali 24 UH.
V oddaji smo si lahko ogledali novice,
črno kroniko, vizito, pop in, aktualno
in pa vremensko napoved. Manjkale
niso niti reklame, katerim smo se
dodobra nasmejali.
Člani izpitne komisije so na koncu
oddaje presodili ali so tečajniki uspešno opravili izpit. Seveda nihče od nas
ni dvomil o tem, ali jim bo uspelo.
Tako je vseh 10 tečajnikov uspešno
naredilo izpit iz Slovenskega znakovnega jezika 3 del.
Vsi mi smo bili zelo ponosni na njih,
seveda pa zadovoljstva in veselja ni
mogla skriti njihova nadobudna učiteljica Kaja, ki se je mesece trudila da bi
tečajniki čim bolje osvojili znakovni
jezik.

RAZSTAVA V
KNJIŽNICI
TABOR
Že nekaj časa intenzivno sodelujemo z
knjižnicami v Mariboru, saj se želimo z
njihovo pomočjo predstaviti širši javnosti. Tako smo se že nekaj mesecev
dogovarjali, da bi s skupnimi močmi
pripravili razstavo, katere namen bi bil
da nas ljudje, ki zahajajo v knjižnico
spoznajo kot društvo, ki svoje moči
usmerjamo v pomoč gluhim in naglušnim osebam v Podravju.

V torek 3. julija smo se z sodelavci iz
društva odpravili v Mariborsko knjižnico Tabor. Tam smo s pomočjo gospe
Desanke Tavčar-Pernek,vodjo enote
Tabor, pripravili razstavo, ki bo v knjižnici na ogled dobre 3 mesece. Pripravili smo dogodke v sliki, tako, da si bodo
obiskovalci knjižnice lahko pogledali,
kaj vse se je dogajalo v našem društvu
preteklih nekaj mesecev. Na razstavo
smo prinesli tudi nekaj tehničnih pripomočkov, kateri so nepogrešljiv del
vsakega gluhega člana.. Tako si bodo
lahko ljudje, ki slišijo lažje predstavljali, s čim si gluhi ljudje pomagajo pri
vsakodnevnem življenju. V knjižnici je
na ogled vsa zgodovina društva,ljudi
želimo opozoriti, da smo tudi gluhi
ljudje del družbe v kateri živimo in
pokazati, da z veseljem sodelujemo z
vsemi slišečimi, ki so nam pripravljeni
Snežana Pauletić prisluhniti.
Seveda pa nismo pozabili na naš časopis, ki bo na voljo bralcem na polici –
časopisi in revije. Na steni so slike
enoročne abecede, katero se lahko
naučijo tudi slišeči, predstavljene so
različne slike in dogodki, tako, da se
vidi kakšne aktivnosti pripravljamo za
naše člane.
Razstava bo trajala od 3. julija pa vse
do 30. septembra.
Vabljeni ste da si jo ogledate tudi v
živo. Na razstavi boste lahko videli
veliko zanimivosti, zato vas prisrčno
vabimo da si jo ogledate.
Snežana Pauletić
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SREČANJE ČLANOV
22. junija smo na Društvu gluhih in
naglušnih Podravja Maribor organizirali piknik za naše tečajnike, ki so
uspešno opravili izpit iz slovenskega
znakovnega jezika in za vse naše gluhe in naglušne člane.
Priprave na piknik so se začele že
zgodaj zjutraj, ko smo se odpravili v
trgovine, da bi nakupili vse potrebno
za izvedbo piknika..
Ob 16 uri se je začelo… Zbralo se nas
je več kot 80 gluhih in naglušnih članov, sorodnikov in prijateljev. Z
nekaterimi smo se srečali prvič, z
ostalimi smo že pravi prijatelji.
Vsi veseli in polni pričakovanj smo si
poiskali mesta in že nestrpno pričakovali pričetek piknika. Čakale so nas
odlične pizze iz krušne peči, katere
so za nas pripravili v piceriji Toscana.
Seveda pa ni manjkalo osvežilne pijače in sladkih prigrizkov.
Sprva smo dobro urco mljaskali vsak
svojo pizzo in veselo kramljali drug z
drugim, nato pa je naš gluh član Žiga
za nas pripravil zanimive družabne
igre, katerih smo se vsi razveselili.
Tekmovali smo v prijateljskem duhu
in si dodobra razgibali mišice.
Poskrbljeno je bilo tudi za različne
aktivnosti, kot so badminton, odbojka, balinanje in kartanje. Vsak si je
izbral aktivnost, ki mu je najbolj
odgovarjala in se v njej preizkusil.
Čas našega skupnega druženje je
minil kot bi trenil..
Sledilo je skupinsko slikanje in pa
seveda dolgo kramljanje pozno v
noč.
Komaj že čakamo na naslednji piknik, kjer bo spet priložnost, da se
družimo in skupaj poveselimo.
Snežana Pauletić

INTERVJU
Na pikniku, ki smo ga 22. junija organizirali na dvorišču našega društva je bilo
zelo veliko naših gluhih in naglušnih članov.. Zanimalo nas je kakšni so bili njihovi vtisi o pikniku.
Pogovarjali smo se z našimi gluhimi člani: Andrejo Kovjanič, Srečkom Ostreuhom in Alešem Škofom.
POVEJTE NAM KAKO STE SE IMELI NA
PIKNIKU?
ANDREJA: Na pikniku sem se imela zelo
lepo. Res sem uživala v družbi prijateljev.
SREČKO: Na pikniku je bilo čudovito.
Vzdušje je bilo enkratno, zato sem se
počutil odlično.
ALEŠ: Jaz sem se imel odlično,bilo je
veliko gluhih, še posebej pa mi je bilo
všeč druženje med generacijami.
STA VAM BILI VŠEČ HRANA IN PIJAČA?
ANDREJA: Hrana je bila odlična, pizze so
mi bile zelo všeč. Seveda pa sem si privoščila tudi osvežilne pijače ki so bile
prijetno ohlajene, da smo lažje prenašali
vročino.
SREČKO: Za hrano in pijačo je bilo tokrat
res dobro poskrbljeno, meni osebno je
bila pizza zelo okusna, sokovi so bili prav
osvežilni, tako da lačni in žejni nismo
bili.
ALEŠ: Sicer smo se veselili čevapčičev ,
ampak tudi tako je bilo super. Za drugič
naj se pocuka nas mlade in bomo z veseljem pekli
V KATERIH AKTIVNOSTIH VSE STE SE
PREIZKUSILI?
ANDREJA: Jaz sem sodelovala v igrah ki
jih je organiziral Žiga. Tekmovala sem v
igri v kateri smo lovili vrečko. Preizkusila
pa sem se tudi, ko smo ženske tekmovale v vleki vrvi.
SREČKO: Jaz sem sodeloval v igri, kjer
smo se med seboj lovili in sodelovali v
parih drug proti drugemu.
ALEŠ: Jaz sem se preizkusil v ruskem
keglanju, vlečenju vrvi in v skupinskih
igrah, ki jih je pripravil Žiga.

PIKNIK S TEČAJNIKI SZJ 3

PIKNIK S
TEČAJNIKI
SZJ 3
KAKO DOLGO STE OSTALI NA PIKNIKU?
ANDREJA: Jaz sem šla domov med zadnjimi. Na pikniku sem ostala skoraj do
1h zjutraj, saj sem na pikniku veliko fotografirala.
SREČKO: Tudi jaz sem šel skoraj med
zadnjimi. Moja naloga je bila da odpeljem domov vse starejše člane društva.
ALEŠ: Do večera smo bili zunaj, potem
smo ostali skoraj do polnoči v prostorih
društva ob gledanju EP v nogometu,
nato pa smo šli še na otvoritev Lenta.
SI ŽELITE ŠE VEČ TAKŠNIH PIKNIKOV?
ANDREJA: Seveda si želim, upam da bo
kmalu spet kakšen.
SREČKO: Tudi jaz si želim še več takšnih
srečanj, saj se tako lahko sprostimo in se
brez zadržkov vključujemo v družabne
igre in aktivnosti.
ALEŠ: Seveda, čim več piknikov ali drugih
oblik druženja, veliko smeha in seveda
dobre volje.
Snežana Pauletić
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PARENZANA
Pot zdravja in prijateljstva-Porečanka
Zgodilo se je leta 2010….
Iz trgovine sem se odpeljala z novim
gorskim kolesom Ghost miss 4500.
Srečna in zadovoljna, da pašem na kolo
in dobro izgledam na njem (ženska nečímrnost pač…!)
Vedno več sem bila na kolesu, pedali so
se vrteli vedno lažje, po ravnini in v hribe.
Najraje sem imela gozdne peš potke in
BELO CESTO, ki je sicer ime ceste v hrvaški Istri, ki vodi od Istarskih Toplic ob reki
Mirni do morja. Zame je postala bela
cesta, leto kasneje, sinonim, oziroma
drugo ime za vse tako lepe makadamske
ceste.

Ostale moje bele ceste pa imajo tudi,
sploh po Pohorju, ovinke, vzpone, spuste in še razno razni gozdni škrati se pojavijo, ko se pelješ 60km/h po šodru v
dolino.
PARENZANA
Parenzana ali krajše TPC (TriesteParenzo-Canfanaro) je bila 123,1 km
dolga ozkotirna železniška proga, ki je
povezovala 33 istrskih krajev od Trsta do
Poreča, tako da bi danes potekala po
teritorijih treh držav:
Italije – 13 km, Slovenije – 32 km in
Hrvaške – 78 km.
Proga je bila spuščena v promet 1. aprila
1902.
Železnico so ukinili leta 1935, vendar je
kljub samo 33 letom obratovanja zapustila neizbrisen pečat v celotnem območ
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ju. Ob stoti obletnici otvoritve proge je
prišlo do pobude za svojevrstno obnovitev te edinstvene železnice, ki je v začetku 20. stoletja povezovala ljudi in narode.

Progo opisujejo sledeči številčni podatki:
Dolžina proge: 123,1 km
Širina tira: 760 mm
Število železniških postaj: 35
Najnižja točka: 2 m nadmorske višine
(Trst, Koper)
Najvišja točka: 293 m nadmorske višine
(Grožnjan)
Število krivin: 604
Število tunelov: 9
Število mostov: 11
Število viaduktov: 6
Povprečna hitrost vlaka: 25 km/h
Največja hitrost vlaka: 31 km/h
Dolžina vagona: 8,5 m
Število sedežev v vagonu: 30
Trajanje potovanja Trst - Poreč: 6-7 h
Začetek gradnje: 1900
Otvoritev proge: 1902
Zadnja vožnja vlaka: 31/08/1935
POREČANKA
Med kolesarji je znana kot Porečanka,
pot zdravja, ker je zdaj namenjena
rekreativcem, športnikom, pohodnikom,
ljubiteljem narave in je večinoma zaprta
za motoriziran promet. Pot prijateljstva
pa zato, ker so združile moči za revitalizacijo ozkotirne železniške proge v
rekreacijsko in turistično pot, slovenske,
italijanske in hrvaške občine, skozi katere je speljana Parenzana.
Ob prebiranju o Parenzani na internetu,
forumih in vodičih, me je vse bolj mikala
ideja o mojem prvem dopustu na kolesu.
Sledile so priprave in glede na to, da je
Ghost moje prvo športno kolo se je bilo
treba najprej naučiti kako se sploh

napolni zračnica s francoskim ventilčkom, odmontirata kolesa in take in še
bolj smešne stvari, zraven pa še panično
razmišljanje kam dati vso mojo prtljago??? To so seveda osebne stvari, ženske stvari, nujno potrebne in nepogrešljive stvari , ki jih enostavno moram imeti s seboj.
Običajno začnem skupaj nalagati stvari
kakih 14 dni pred odhodom in zraven
zelo samozavestno postavim 35l planinski nahrbtnik. Že tu mi je bilo jasno, da je
na vrsti huda selekcija moje prtljage.
V redu, kup zmanjšam, preložim, še
malo organiziram in začnem zlagati v
nahrbtnik.
Zadovoljna ugotovim, da bo šlo večina
vanj, ostalo pa še obesim na njega in to
bo to.
Lepo zgleda, ampak težek je več kot jaz!
Kaj pa zdaj?
Pod rokami se mi znajde tisti reklamni
nahrbtnik, 70% znižan, ultra akcija pa še
nalepke v glavnem nahrbtnik velik 16l in
ponovno krčenje prtljage. Po nekaj dnevih tlačenja, prelaganja in organiziranja
prtljage mi je končno uspelo se spakirati
za dopust. Prtljaga pa je bila tako špartanska,da mi je šlo kar na jok in na
smeh, ker mi je uspelo pakiranje.
Dan D: 21. avgust 2010
Karto za vlak sem kupila prejšnji dan,
odhod vlaka je zjutraj v bistvu še nekako
v temi, vsekakor pa zgodaj. Pogled na
uro mi pove, da čez 20min me vlak verjetno ne bo čakal, jaz pa sem še doma!
V Kopru ob 9:30h.
Prvega kolesarja na peronu vprašam v
katero smer je Parenzana in mi z veseljem ponudi spremstvo ob obali do Izole,
kjer se razideva in jaz zavijem na prvi
makadam Parenzane.
Do slovensko-hrvaške meje je Parenzana
speljana med sadovnjaki in traktorskih
poteh ponekod asfaltirana tunelček ali
dva čez Sečovlje pa lepa bela kolesarska
cesta.
Planiran dopust v moji glavi je bil, da
lepo počasi prevozim Porečanko do
Poreča, se tam stacioniram in uživam.
Prikolesarim do slovensko-hrvaške meje,
pomaham z osebno izkaznico, nasmešek
carinikom in sem že na Hrvaškem.
Dopust je krenil po svoje .
Spregledam tablo za Parenzano naprej
po Hrvaškem moje orientacijsko vodilo
pa je:
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Da se na biciklu praviloma ne obračam
in vozim po isti poti nazaj torej, če sem
že zgrešila smer bom že našla pot okrog,
saj je zemlja okrogla… J, po drugi strani
pa sem specialist za kozje potke po katerih potem bicikel nosim na
ramah….smešno..
Od daleč se vidi mestece na hribu, na
drugi strani spodaj bi morala biti Parenzana.

Zdaj mi je postalo važneje da že končno
vidim morje in se namočim vanj.
Sledilo je strokovno gledanje in obračanje zemljevida po soncu, zvezdah, še luno
sem našla, v katero smer je morje !
Izberem najkrajšo pot na kolesarski karti
do morja in prikolesarim v Lovrečico
(San Lorenzo).
Po kopanju v morju,pa se je zgodila misija iskanja prenočišča. V Lovrečici je bilo
vse zasedeno, razumljivo….,še vedno
višek sezone, Italijani na dopustu in čisto
blizu obale…ni ,da nebi bilo polno..!
Odločim se, da pač grem nazaj vstran od
morja par kilometrov in poizkusim srečo
po okoliških hribčkih z majhnimi vasmi.
Pa me je sreča tukaj malo zapustila na
koncu sem še zbirala zadnje moči, da
sem prikolesarila v Novigrad, se ustavila
na prvi turistični agenciji in dobila prost
apartma za 5 dni in se odločila ostati.
Moj števec,na kolesu,se je ta dan ustavilJ
Prevoženo: 79,03km
Čas: 4:37h
Povprečna hitrost: 17,11km/h
Naslednje dni sem kolesarila ob obali od
Novigrada do Umaga proti Poreču do
Luke Mirna, kjer sem prvič spoznala belo
cesto!
Prvič sem se na okoli 6km dolgo pot beli
cesti podala zaradi table z napisom Prodaja domačega sira

Po tej beli cesti se tudi pride spet na
Parenzano .
Ampak na koncu je dopust zato, da se
uživa in sem na Parenzano nekako
pozabila, ker sem našla druge potke in
poti.

Ko sem se vozila po takih poteh, nisem
razmišljala kam me bodo pripeljale, včasih se je končalo kot iz pesmi: Kje so
tiste stezice, kjer so včasih bile…? J
Brez zemljevida ne prideš nikamor ali pa
marsikam:
Odkrila sem čudovite kotičke v tem delu
Istre.
Pot domov-poglavje za sebe
Optimistično sem mislila, da bom imela
za pot nazaj manj prtljage v nahrbtniku,
ko vse spakiram je ovešen kot novoletna jelka. Med vso nujno prtljago je bilo
tudi 6 stripov Alan Ford, ki sem jih itak
prebrala ampak so enostavno nepogrešljivi, da ne bi bili spakirani ali celo, bog
ne daj, končali med starim papirjem.
26. avgust 2010
Start iz Novigrada proti Kopru.
Planirana pot na zemljevidu ob obali do
Savudrije čez mejni prehod v Sečovljah,
še malo in sem že v Kopru.
Pridem do razcepa Kaldanija in Plovanija in se odločim narobe…,ovinek v desno.
Znova prestopim na Slovensko stran.
Tukaj se je začel pekel zadnjih kilometrov, zvedela pa sem za to na prvem
ovinku, ko se je cesta postavila navzgor
in so še avti imeli počasen pas. Še
danes ne vem ali sem se sploh lahko
peljala s kolesom po tej cesti….
V mislih sem imela samo to, da po
vzponu sledi dolg gladek spust v Koper.
Na železniški postaji je števec kazal:
Prevoženo: 64,97km
Čas: 3:50:35h
Povprečna hitrost: 16,90km/h

Misija Parenzana se je tukaj končala,
začela se je misija Parenzana po etapah,
ko sem našla čudovito izhodišče v Istri.
Istarske Toplice ležijo v dolini reke Mirna.

Nad njimi se dviga 85m visoka skala
izpod katere izvira rahlo radioaktivna,
izotermalna, mineralna voda s temperaturo 36ºC.
Prvi pisani dokument o drugačnosti te
vode je bil napisan leta 1650, prva analiza vode je bila narejena šele 200 let kasneje, leta 1858 rezultati naj bi bili še
danes enaki, variacije so male odvisne
so od padavin in najbrž tudi natančnejših merilnih naprav, ki jih imamo danes.
Sam objekt s pol kliniko je enostavno
postavljen tam, okrog izvira vode samo
par deset metrov vstran se začne pustolovščina raziskovanja motovunskega
pragozda in Parenzane po etapah.

Na Parenzani so taki čarobni tuneli, krajši niso osvetljeni in se na drugi strani vidi
svetloba, daljši so osvetljeni s pomočjo
sončnih celic, luči se prižgejo s senzorjem gibanja.
Iz viaduktov so lepi razgledi v globino in
širino in Parenzana je skozi moje oči
veličastna in fascinantna pot. Vseeno na
katerem delu poti sem bila, me je vedno
zadržala dlje časa kot sem predvidela in
imam vzrok, da se vrnem kar tja, kjer še
nisem bila.
Diana Mavrič
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PODRAVSKE
OBČINE
V mesecu marcu 2012 sem, po
predhodnem dogovoru, v imenu
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor obiskal Podravske občine: občino Kidričevo, Hajdino in
Majšperk.
V prijetnem vzdušju sem se s predstavniki občin pogovarjali o sodelovanju. Povedal sem, da je osnovna
dejavnost našega Društva skrb in
strokovna pomoč, svetovanje in
informiranje invalidov sluha pri preprečevanju različnih problemskih
situacij, ki izhajajo predvsem iz specifičnih potreb uporabnikov po specialnih oblikah komunikacij.
Pohvaliti moram občine, da imajo
posluh in, da so pripravljene pomagati, saj so obojestranska dobra
sodelovanja pomembna za vse invalide sluha.
V mojem in v imenu vseh članov
Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor, se iskreno zahvaljujem
za prijazen sprejem. Želimo si dobrega sodelovanje še v bodoče za vse
gluhe, naglušne in gluhoslepe invalide.
Srečko Ostreuh

OTVORITEV PRVE
LIKOVNE
RAZSTAVE
PUBLICISTA
BRANETA
KASTELCA
S posebnim veseljem smo se v petek, 25. 5. 2012 udeležili otvoritve
prve likovne razstave Braneta Kastelca v galeriji Hotela Betnava v
Mariboru. Ogledali smo si tudi
novejša dela našega člana Rajka
Ferka, slikarja.
Poleg likovnih del znanega publicista Braneta Kastelca, so spregovorili
o eni izmed njegovih prvih erotičnih knjig. S svojim glasom nas je na
razstavi razveselila odlična pevka
Maja Založnik. Da nismo imeli suha
grla, je bilo poskrbljeno tudi za
pijačo. Razstave se je udeležil predsednik DGNP Maribor, Bedrija Črešnik, člana društva Jože Koser in
Nada Pihler in jaz.
Srečko Ostreuh

Dragi mamici
SANJI DEBEVEC
iskreno čestitamo ob rojstvu hčerkice KAJE.
Člani društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
in sodelavci.
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V soboto , 18. 8. 2012 sem kot
model nastopila na modni reviji »
NAJ BO PO MOJE« , ki jo je na Ptuju
pripravila priznana modna kreatorka Sanja Veličkovič.
S tolmačko Suzano sva najprej odšli
v njen atelje, ki ga ima v starem
delu Ptuja. Tam sem se prvič srečala še z ostalimi dekleti. Najprej so
nam uredili frizure in nas naličili.
Potem smo se skupaj odpravili do
gledališča pred katerim je že bil
pripravljen oder za modno revijo.
Gospa Sanja nam je pokazala obleke, čevlje in modne dodatke. Jaz
sem dobila tri različne modele
oblek (rumeno, zeleno in temno
modro). Bilo nas je 16 deklet, zato
smo se razdelile v skupine. V moji
skupini je bila tudi manekenka iz
Brazilije. Sanja mi je le enkrat pokazala kje in kako se naj v posamezni
kreaciji gibam po odru. Tako sem
se brez posebne vaje podala na »
modno pisto«. Bila sem zelo samozavestna in brez strahu.
Ob 19. uri se je začelo zares.
Komaj sem čakalo moj izhod. Z nas-

mehom na obrazu in veliko pozitivne energije sem se v družbi še dveh
manekenk podala na oder prvič,
drugič, tretjič. Na koncu revije smo
na oder odšle še vse skupaj. Pridružila se nam je še gospa Sanja in se
vsem zahvalila za sodelovanje. Še
posebej je izpostavila mene ter
povedala, da sem MISS GLUHIH
SLOVENIJE 2012 ter, da sem prvič
nastopila na njeni modni reviji.
Med gledalci, ki so me prišli spodbujat, sta bila tudi moja mama in
ata ter veliko gluhih prijateljev.
Sašo Letonja je posnel cel dogodek
za spletno TV. Po končani reviji je
gospa Valerija Škof opravila še
intervju z gospo Sanjo in mano.
Gospa Sanja je povedala, da je zelo
zadovoljna z mojim nastopom in
me povabila na naslednjo revijo,
kjer bo predstavila zimsko kolekcijo. Sama sem izredno ponosna in
vesela, da sem se lahko že drugič
preizkusila kot manekenka. Želim si
še več takšnih izkušenj.

MOJ NASTOP
NA MODNI
REVIJI

MOJ NASTOP
NA MODNI
REVIJI

Mirjana Drumlič
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ZAHVALE, ZANIMIVO
ZAHVALA ELEKTRU MARIBOR D.D.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je invalidska organizacija, ki s svojim delom pomaga gluhim,
naglušnim in gluhoslepim ljudem in deluje v javnem interesu na območju Podravja s sedežem v Mariboru.
Naslednjo leto praznujemo 80 let organiziranega delovanja. Trenutno imamo več kot 500 članov društva.
Skupaj skrbimo za potrebe tistih, ki živijo v svetu tišine, da lahko uresničujejo svoje interese in potrebe v
vsakdanjem življenju. Društvo je za številne člane prostor kjer lahko enakopravno sodelujejo v številnih
aktivnostih in mnogokrat s ponosom povedo, da je to njihov drugi dom.
Lani smo od Elektra Maribor d.d. pridobili zelo pomembno donacijo, osebno vozilo s katerim smo omogočili prevoz v društvo za gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi, ki so osamljeni, ostareli in socialno ogroženi.
Z vašo pomočjo ste invalidom sluha omogočili boljšo kakovost življenja.
Sluha jim ne moremo povrniti, lahko pa jim s skupnimi humanitarnimi dejanji omogočimo enakopravnejše
vključevanje v vsakodnevne situacije in aktivnosti v društvu. Tudi tako jim lahko pomagamo odpravljati
njihovo socialno izoliranost, ki jim jo povzroča izguba sluha.
V imenu članov Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, se iskreno zahvaljujemo Elektru Maribor
d.d. za vso dosedanjo pomoč.
Društvo GNP Maribor

PROJEKT - SLOVAR SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
Aleksander Bešir, študent Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani je pred dvema letoma na
Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik opravil začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika. S svojim novim znanjem je želel te svoje nove izkušnje še obogatiti in deliti širše.
S sošolcem sta izdelala zelo zanimiv projekt v okviru fakultete. Izdelala sta multimedijski slovar slovenskega znakovnega jezika, ki je hkrati tudi učbenik in vadnica. Dostopen je na spletnem naslovu:
http://sszj.fri.uni-lj.si
Vljudno Vas vabim k ogledu omenjene zelo praktične spletne aplikacije. Uporaba je popolnoma prosta.
Verjamemo, da bo spletna stran uporabna in kot učni pripomoček, tako za uporabnike znakovnega jezika
kot polnočutne osebe, ki se želijo poučiti o slovenskem znakovnem jeziku. V društvu smo veseli, da imamo
možnost souporabe spletnega slovarja. Vabimo vas k uporabi in posredovanju informacije o aplikaciji naprej še komurkoli, ki bi mu tak pripomoček prišel prav.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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ŠPORT - REZULTATI
Polletno poročilo za leto 2012 športne sekcije
o udeležbi na tekmovanjih ter rezultatih
28. 1. 2012

7. Mednarodni turnir futsal (m), odbojka (ž), DGNP MB

24. 2. 2012

Izbirni šahovski turnir DGNP MB

25. 2. 2012

DP Bowling, dvojice / posamezno, DGN Nova Gorica

1. mesto futsal (M) DGNP MB,
Najboljši strelec: Mustafa Buljubašič
Najboljši igralec: Viler Jovič
5. mesto odbojka (Ž) DGNP MB
1. mesto (M) Mauko Ivan
2. mesto (M) Lah Janez
3. mesto (M) Kotnik Milan
5. mesto A, ekipno (M), Mertik, Črešnik
5. mesto P - (M), Bedo Črešnik
12. mesto P - (M) Milan Mertik
25. mesto P - (M) Albin Šmidlehner

17. 3. 2012

DP bowling – trojice, DGN Murska Sobota

6. mesto (M) Perkovič Franc
7. mesto (M) Pavlinek Alojz
10. mesto (M) Kolarič Milan
16. mesto (M) Pihler Srečko
4. mesto (ekipno) DGNP Maribor
4. mesto (ekipno) DGNP Maribor

23. 3. 2012
24. 3. 2012

DP Bowling – trojice, posamezno, Nova Gorica
1. Internacional Futsal Cup, Wiener Neustadt (AUT)

4. mesto (ekipno) DGNP Maribor
8. mesto (ekipno) DGNP MB

31. 3. 2012

DP odbojka v moški in ženski ekipi DGN LJ

21. 4. 2012

Dan za spremembe, DGNP MB, pikado

21. 4. 2102

Dan za spremembe, DGNP MB, rusko kegljanje

21. 4. 2012

Dan za spremembe, DGNP MB, šah

21. 4. 2012

Dravinjski turnir v badmintonu, Slov. Konjice

4. mesto (M), DGNP MB
3. mesto ( Ž), DGNP MB
1. mesto (M) Milan Mertik
2. mesto (Ž) Matilda Golčar
3. mesto (M) Marjan Cimerman
1. mesto (M) Tone Rierd
2. mesto (M) Rene Horvat
3. mesto (M) Ivan Heričko
1. mesto (M) Franc Perkovič
2. mesto (M) Srečko Pihler
3. mesto (M) Jože Trefalt
10. mesto (M) Gabrijel Kravanja

12. 5. 2012

DP v balinanju, posamično Koper

10. mesto (Ž) Rebernik Ljudmila
15. mesto (M) Majhenič Vili
18. mesto (M) Holc Danilo
19. mesto (M) Perkovič Franc
23. mesto (M) Tomažič Mitja

12. 5. 2012

Meddruštveno tekmovanje v ribolovu, Velenje

5. mesto (M ekipno) DGNP MB

19. 5. 2012

3. Športne igre invalidov Maribora – Dvorana Tabor

19. 5. 2012

DP invalidov v kegljanju, Celje

26. 5. 2012

Siketek sport Klub – odbojka ženske - Budimpešta

1. mesto mali nogomet DGNP MB
2. mesto šah (Ž), Majda Kores
3. mesto rusko kegljanje, DGNP MB
6. mesto Kategorija KG, Marolt Milan
8. mesto Kategorija KT, Koser Jože
5. mesto (Ž ekipno) DGNP MB

26. 5. 2012

Ribiči, Nebova DGNP Maribor

2. 6. 2012

Ribiči, DP Krško – Senovo na ribniku v Brestanici

3. 6. 2012

Paintball – poligon Bolt pri Ptuju

3. 3. 2012

DP šah posamično in ekipno, DGN Celje - Šentjur

7. - 9. 6. 2012 80 Letni jubilejni turnir , odbojk - Graz (AUT)
16. 6. 2012

30. 6 2012

DP Orientacijski tek, Celje, Loče pri Slov. Bistrica

4. International turnir v futsalu, Nove Zamky (Slovaška)

3. mesto (M ekipno) DGNP MB
1. mesto - posamezno, Klančnik Andrej
2. mesto ( ekipno) DGNP MB
2. mesto - posamezno, Klančnik Andrej
4. mesto - posamezno, Koser Jože
12 članov DGNP Maribor in podružnice Ptuj
3. mesto (M D. Kokol, Shkelzen, Dacaj
5. mesto (Ž) Dijana, Valerija
1. mesto (M 16 let) Marcel Mertik
2. mesto (M 35 let) Gabriel Kravanja
4. mesto (M 35 let) Žiga Bedenik
3. mesto (M 35 let) Mihael Falež
6. mesto (M 50 let) Bedrija Črešnik
4. mesto (M 50 let) Jože Koser
4. mesto (M 50 let) Milan Marolt
3. mesto (Ž 35 let) Mirjana Drumlič
5. mesto (ekipno M+Ž) DGNP MB
9. mesto (M ekipno) DGNP MB

V imenu vodstva društva iskreno čestitamo športnicam in športnikom za
dosežene odlične rezultate.
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar
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2. MEDNARODNI TURNIR V
ODBOJKI NA MIVKI NA
PTUJU
2. mednarodni turnir v
odbojki na mivki na Ptuju
Predsednik športne sekcije Aleš Škof je organiziral sestanek na katerem se je z gluhimi in naglušnimi športniki
dogovoril o vseh podrobnostih glede organizacije turnirja.
V soboto 28. julija je potekal 2. mednarodni turnir v
odbojki na mivki
Vsi tekmovalci so se zbrali zjutraj ob 9. uri. Zbralo se je
16 ekip, skupaj 32 udeležencev.
Vse ekipe so se razdelile v 4 tekmovalne skupine, kjer so
se v vsaki skupini ekipe med seboj pomerile. Nato so se
ekipe, ki so se uvrstile na prva dva mesta pomerile v
finalu. Zmagovalci četrtfinala so se nato uvrstili v polfinale in na koncu v finale. Vzdušje na samem turnirju je
bilo enkratno, pa tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Vsi
člani društva so zares lepo sodelovali in prispevali velik
delež k temu, da je sama organizacija turnirja uspela. Po
končanem turnirju smo imeli v podružnici Društva na
Ptuju piknik, na katerem so bile organizirane razne šaljive igre ter tekmovanje za Miss in Mistra gluhih. Zvečer
je bila podelitev medalj za najboljše tekmovalce. Sam
turnir in druženje po njem sta potekala v zares dobrem
prijateljskem vzdušju in si želimo še več takšnih športnih
dogodkov.
Po pripovedovanju Aleša Škofa,
zapisala Snežana Pauletić
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DOGODKI V SLIKI

DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

OBJAVE V MEDIJIH
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V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v
Mariboru in podružnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti o našem življenju v
svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov.

Delavnica sluha in giba v Mariboru, (objavljeno, 12. september 2012)
Vljudno vabljeni k ogledu utrinkov z Delavnice sluha in giba, ki so se je
udeležili tudi gluhi člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Vabljeni k ogledu
http://www.zveza-gns.si/slovenija/delavnica-sluha-in-giba-v-mariboru

Gluhoslepa gospa Marta Baklan, (objavljeno, 2. avgust 2012)
Predstavljamo vam 79-letno gluhoslepo gospo Marto Baklan, ki je gluha
od rojstva, vid pa je počasi izgubila zaradi distrofije pred petnajstimi leti.
Vabljeni k ogledu
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/gluhoslepa-gospa-marta-baklan

Državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki (objavljeno, 31. avgust 2012)
DGN Podravja Maribor je organiziralo Državno prvenstvo gluhih v
odbojki na mivki. Vabljeni k ogledu
www.zveza-gns.si/slovenija/drzavno-prvenstvo-gluhih-v-odbojkina-mivki

2. mednarodni turnir v odbojki na mivki, (objavljeno, 10. avgust 2012)
DGN Podravja Maribor – podružnica Ptuj je drugo leto zapored
organiziralo mednarodni turnir v odbojki na mivki mešanih parov.
Vabljeni k ogledu
http://www.zveza-gns.si/ostalo/2-mednarodni-turnir-v-odbojkina-mivki

Paintball na Ptuju, (objavljeno,

14. junij 2012)

Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški
kot ženske in ni pogojen s starostjo. Zato so se člani in članice DGN
Podravja Maribor - podružnice Ptuj na lep nedeljski dan preizkusili v
tem privlačnem športu – v paintballu. Več o tem, kaj je paintball in
kako se ga igra, pa boste izvedeli v prispevku.
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/paintball

OBJAVE V MEDIJIH
Kviz v DGN Podravja Maribor, (objavljeno,

20. julij 2012)

Znanje je največje bogastvo, ki ga pridobivamo z branjem, učenjem
in z drugimi načini, tudi s kvizom.
Vabljeni k ogledu
http://www.zveza-gns.si/slovenija/kviz-v-dgn-podravja-maribor

Predstavitev DGN Podravja na ART kampu in v knjižnici Tabor,
(objavljeno, 24. julij 2012)
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se trudi ozaveščati javnost o svojem delovanju, dejavnostih in obstoju oseb z okvaro sluha.
Vabljeni k ogledu http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitevdgn-podravja-maribor-na-art-kampu-in-v-knjiznici-tabor

Najlepša gluha slovenka se je vrnila z izbora za Miss Deaf 2012
(objavljeno, 23. julij 2012)
Miss gluhih Slovenije Mirjana Drumlič je na izboru Miss gluhih
Evrope in Miss gluhih sveta 2012 zastopala Slovenijo. Tako so se
28-letni Ptujčanki uresničile dolgoletne sanje. Pripravili smo pregled dogajanja na lepotnem izboru, ki je potekal deset dni v Pragi.
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/najlepsa-gluha-slovenka-seje-vrnila-z-izbora-za-miss-deaf-2012

Večer, (objavljeno 22. avgust 2012)

Večer, (objavljeno 19. september 2012)

http://www.rsg.si/novice/arhiv/sport/1312-drzavnoprvenstvo-gluhih-v-odbojki-na-mivki

Radio Sl. Gorica, (objavljeno 23. avgust 2012)

Ptujčan, (objavljeno 24. julij 2012)

VABLJENI K OGLEDU
VABLJENI K OGLEDU
Stran 29

RAZVEDRILO
Kakšen okus
“Kakšen okus pa imajo polži?”
“Ne vem! Zakaj sprašuješ?”
“Ker si ravnokar pojedel enega, ki je
bil v solati!”
Prvi moški
"Draga, ali sem jaz res tvoj prvi moški?"

TIHE SANJE
Snujem spomine,
z mislijo na dlani.
Čas se spreminja.

"Seveda si! Sicer pa ne razumem,
zakaj vsi moški to vedno sprašujete?"
Diamantni prstan

Iščem pesem
cvetočih travnikov,
žitnih polj in ptic.

Trije tatovi so vlomili v zlatarno. Na
poti iz kraja dejanja je eden rekel:
"Oh, pozabil sem na diamantni prstan iz izložbe!"
"Jaz ga imam!" je rekel drugi.

Ljubim gozd,
ki z vetrom šepeta.
sledim svojim sanjam.

"Imel si ga!" ga je popravil tretji.
Virus
"Zakaj je blondinka prinesla računalnik v zdravstveni dom?"
"Da ga bodo cepili proti virusom!"
Povpraševanje
V veliki veleblagovnici: "Potrebujete
prodajalke?"
"Ne, dovolj osebja imamo."

Pojoča tišina
prebuja speča čustva.
Iščem koščke molka.
Utrujena od poti
stojim na pragu
in čakam na vstop

"Potem mi pa pošljite kakšno prodajalko. Že pol ure čakam na postrežbo."
Test

Do odrešilnih nebes.
Morda kmalu
ali gotovo nekoč.

"Včeraj sem delala test za nosečnost" pove prva blondinka.
"So bila težka
vprašanja?" vpraša druga.
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Angela Fujs

VOŠČILA
ABRAM Marija
BORKOVIČ Anton
CURKIČ Fadil
ČREŠNIK Sara
DACAJ Shkelzen
DAMIŠ Samo
DIVJAK Tomislav
HADŽISELIMOVIČ Esher
HARB Marjan
HARB Marta
HITER Avguštin
HITER Rozalija
ISKRAČ Jože
IVANJŠIČ Ivan
JANŽEKOVIČ Janez
KLEMENČIČ Robert
KUKOVEC Marijan
KURNIK Ivan
LAVTAR Milena
LORBER Jana
LORGER Vladimir
MAJCENOVIČ Mihael
MAJER Stjepan
MAROLT Rozika
MAUKO Dijana
MEGLIČ Avgusta
MIHELIČ Janez
MOHORKO Otilija
OTOREPEC Zdenka
PERGER Tamara
POROPAT Ljubo
POŽGAJ Elizabeta
REPNIK Sonja
STEINER Milan
ŠUMANDL Franc
URŠEJ David
VELCER Maja
VRŠIČ Justina

ABRAM Dušan
BELŠAK Franc
BRAČKO Darja
BREZNIK Franc
CAFUTA Saška
ČEH Silvo
FEKONJA Oto
FLAŠKO Jožef
GRAGAR Ivan
GRMIČ Marija
HAMZIČ Stasa
KEP Karol
KORBAR Janko
KOS Ljuba
KOS Rozalija
LORBEK Zvezdana
MASTEN Terezija
MEŠIČ Borut
MIHELIČ Mihela
MUSTER Tomi
OČKO Avguštin
PAUMAN Ivan
PAVLIN Boris
PIHLER Srečko
PIŠOTEK Dagica
PLOJ Aleš
PODGORŠEK Rozika
SALAMON Lidija
SOK Vladka
ŠERC Mihael
ŠKET Matevž
ŠKRABL Irena
ŠMIGOC Kogelnik Jasna
ŠPEŠIČ Ksenija
TOMAŽIČ Mitja
TRIFUNOVIČ Andrej
VALJAN Katarina
VERLIČ Magdalena

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

SEPTEMBER

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

AVGUST

Vesni Burk
Kam le čas beži, kam se mu mudi,
leto za letom gre
in tvoj 60. rojstni dan tukaj je!
Zdravja, sreče, veselja želimo ti iz srca
vsi tvoji,
Marija, Nino in Toni
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VABILA IN OBVESTILA
SVETOVANJE IN POMOČ
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim
svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični pripomočki,
socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah invalidov sluha,
pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, …) v Društvu gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak
ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure in 16.00 do 18.00
ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 02/2522182, 041/777132 oz.
pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti: dgn.maribor@guest.arnes.si.
»IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE«, za člane s slušnim aparatom.
Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.
»DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV« Vsako sredo ob
18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi
članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.
Informacije predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.
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 in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike za brskanje po spletu, video klepet in eučenje v družabnih prostorih društva.
V sejni sobi društva je urejen poseben »RAČUNALNIŠKI
PROSTOR«, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik
za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali
ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
»EPK 2012 IN PROGRAM PRILAGOJEN ZA GLUHE, NAGLUŠNE TER GLUHOSLEPE OSEBE«
V okviru programa EPK 2012 vzorno sodelujemo z vodstvom, ki tokrat
ponuja nabor kulturnih dogodkov prilagojenih invalidom sluha. Program je
objavljen na naši spletni strani: http://www.dgnp-mb.si/
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VABILA IN OBVESTILA
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
TRENINING BALINANJE Treningi balinanja potekajo na BK Braniku vsak torek
16.—18. ure
TRENING NOGOMETA IN ODBOJKE Vsaka sobota, osnovna šola Destrnik od 16.30 do 18.00 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije
Alešu Škofu. Vljudno vabljeni

VABILO NA POHORJE Športno srečanje članov in šaljive igre. V soboto 13. 10.
2012. Prijave pri Bedriji Črešniku in Aleksandru Trnjarju.
VABILO Predavanje o bontonu bo v torek 16. 10. 2012 ob 14,00 uri. Organizator je Svet invalidov Mestne občine Maribor. Predavanje bo v prostorih
MOM. Prijave pri Milanu Kotniku.
Vljudno vabljeni
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OBVESTILA
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA IN UKINITEV
DEŽURNEGA TELEFONA
S 1. novembrom 2011 uvajamo novost v Klicnem centru za osebe z okvaro sluha – možnost
naročanja tolmačev. S tem sledimo željam naših uporabnikov, ki so izrazili željo, da preko
klicnega centra lahko naročijo tudi tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je
možno le za registrirane uporabnike.
Vsi dosedanji načini naročanja tolmačev preko SMS sporočila na mobilni številki združenja
(031 354 600, 031 752 554) in spletnega obrazca ostanejo še naprej v veljavi.
Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
Dežurni telefon (041 789 555) je s 1. novembrom 2011 ukinjen.
Lep pozdrav
JASNA BAUMAN, direktorica
Info Društva

TOLMAČI - PODRAVJE

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

OBVESTILO
Svet invalidov Mestne občine Maribor
Obveščamo Vas, da se je informacijska pisarna za invalide preselila na Mestno občino
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 237/II.
Uradne ure: pon. - pet. od 10.00 - 12.00.
Za gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani občinske
stavbe.
Svoja vprašanja nam lahko posredujete telefonsko na 02/2201 202 ali
na e-naslov: invalidi@maribor.si
Info društva
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SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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URADNE URE:
MARIBOR

DOSEGLJIVOST:

Ponedeljek: 9:00 - 12:00

DRUŠTVO

Sreda: 9:00 - 12:00
16:00 - 18:00

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132
BEDRIJA ČREŠNIK

PTUJ

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

02/ 252 21 82
02/ 620 88 51 (faks)

dgn.maribor@guest.arnes.si

041/ 331 287

(predsednik)

STUDIO

Petek: 16:00 - 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si

ALEŠ ŠKOF (predsednik

070/ 745 579

športne sekcije)

SAŠO LETONJA

031/ 809 841

(predsednik podružnice Ptuj)

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:
Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Jasmina Čuk,
prostovoljka-študentka na praksi v
društvu
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: september 2012
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

Sreda in petek: 17:00 - 22:00

PTUJ:

Petek: 17:00 - 22:00

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju
Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim
popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva
v Podravju.
Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v
sredo in petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je
prosto dostopno v prostorih Društva v Mariboru in podružnice na
Ptuju.
Info Društva

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,
http://www.facebook.com/drustvo.maribor
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih
organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna občina Ptuj

