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časopisa
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Junij 2000

Vsak prvi četrtek v mesecu od 16 – 18 ure v pisarni
občine Zgornja Kungota

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
si izmenjamo z Društvi v Sloveniji
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 socialnem omrežju http://www.facebook.com, kjer so objavljene številne zanimivosti iz našega življenja v svetu tišine.
Info Društva

Naslov: NAŠ GLAS
Časopis urejata:
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon, strokovna sodelavka
Lea Lukner, prostovoljka
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Izdaja: Januar-Februar 2012
Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/drustvo.maribor
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imamo uradne ure za člane Društva gluhih in
naglušnih Podravja
Maribor. Informacije:
Goran Jamnikar

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
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ČESTITKE - VOŠČILA

ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM OSEBNEM PRAZNIKU VAM ŽELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
ROJENI JANUAR

ROJENI FEBRUAR

BABIČ Matilda

METHAUS Franc

BAUMAN Marko

KOTNIK Milan

BEDENIK Žiga

OFIČ Jožef

BOSANČIČ Frančiška

KOVAČEČ Franc

BIZJAK-Uršej Bojana

PINTARIČ Ana

BREZNIK Marjan

LETONJA Lidija

BRUMEN Jožica

PRAPOTNIK Valerija

BURGAR Polonca

LONGAR Jože

CAREVIČ BORIS

PUFIČ Anica

ČREŠNIK Marija

MAJCEN VOJSK Ivanka

FALEŽ Mihael

ROJ Silva

DIVJAK Andrej

MERTIK Milan

FERK Rajko

RUPNIK Alojz

DRUMLIČ Majda

MUNDA Janja

FRANGEŽ Andreja

RUSJAN Hermina

FAJFAR Alen

MURŠAK Stanko

FREŠER Zvonko

SAVSKI Erna

FERK Ana

NEDELJKO Leonida

GAJIČ Aleksandra

STIPLOVŠEK Marija

FURMAN Vida

POLAK Suzana

GARKOV Stefan

ŠABEDER Milan

GALE Ivan

PREDAN Jožef

GAZMEN Arifaj

ŠLOSAR Terezija

BLAŽIČ Polonca

REPA Ivan

GOLOB Vinko

ŠMIDLEHNER Albin

GORIČAN Julijana

ROŠKAR Nada

GRUBOR Daniel

VREČKO Aleksandra

JELEN Darko

SENTIČ Stanko

HARTL Frančiška

VRHNJAK Anton

JUS Danica

ŠTIBERC Milena

JEREB Anton

ZORMAN Mirjana

KOČNIK Martina

TERTINEK Matej

KLANČNIK Pavla

KOLARIČ Irena

TOMAŽIČ Irena

KOSER Jože

KOSTANJEVEC Milena

TOPLAK Viktorija

KRONIĆ Sava

TRAMŠEK Albin

LAH Tamara

TRAMŠEK Jovanka

LEŠNIK Aleška

VOJSK Ivica

LEVA Bukovnik Marjana

MAROLT Robert

ČESTITAMO IVICI BURGGRAF
ZA 80. LET
Naj vsako jutro novo upanje vam daje.
Jekleno zdravje ves čas naj se vas drži.
Naj le zadovoljstvo vam sije iz oči!
Vse najboljše vam želi Društvo GNP Maribor

Januar-Februar 2012
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Najboljši športniki
Bedrija Črešnik

Leto je naokrog in namesto obilice snega in najbolj priljubljenega tekmovanja
na našem Pohorju, Zlate lisice, nas greje sonce in previsoke temperature. Vseeno upamo, da bomo imeli še kakšen
zimski dan in, da bomo vzeli v roke
lopate za čiščenje snega.

znanje tudi naša tolmačka Kaja Zlatka
Hötzl in Srečko Ostreuh, ki se udejstvujeta v društvu in nesebično delita svojo
pomoč.

December je bil čas mnogoštevilnih
aktivnosti in vsi naši člani so se potrudili
in pripravili program za novoletno srečanje, ki je potekalo v gostišču Gurmanski
hram.
Predsednik, Srečko, Kaja Zlatka

Na zabavi smo veliko plesali, se imeli
lepo in zelo uživali.

Novoletno srečanje

Novoletnega srečanja se je udeležilo
veliko ljudi, imeli smo bogat kulturni program, podelili pa smo tudi priznanja za
najboljšega športnika in športno ekipo
leta. Tokrat sta za svoje delo prejela pri4

Na 2. Kulturnem večeru invalidov Maribora smo nastopili s kulturno skupino
Tihi svet. Predstavili smo se s štirimi
točkami (pantomimo »Rojstvo kretnje«;
recitalom »Starka« Maje Senica Vujanovič; izraznim plesom »Ples tišine« in
znova s pantomimo »V restavraciji«).
Zelo smo ponosni, saj je bil večer zelo
obiskan, prisotna pa je bila tudi tolmačka SZJ Kaja Zlatka Hötzl. Obljubili smo
si, da bomo tradicijo nadaljevali in
NAŠ GLAS
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sodelovali pri organizaciji kulturnega
večera invalidov vsako leto.
V Dvorani Union Maribor se je odvila

Podelitev tehničnih pripomočkov

Božično-plesna predstava v dvorani Union Maribor

božično-plesna predstava, v kateri smo
imeli čast nastopiti tudi s kulturno skupino Tihi svet in tako gledalcem pobliže
predstavili naš svet. Gledalci so bili
nagovorjeni v znakovnem jeziku, kar
nam je veliko pomenilo.
V imenu vseh gluhih in naglušnih nastopajočih in gledalcev iz Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor se iskreno
zahvaljujem za čudovito doživetje v
Dvorani Union. Iskrena zahvala gre tudi
Ajdi Pfifer, Maji Arzenšek in Blažu Korezu.
V dvorani Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah se je odvijal FILMSKI
FESTIVAL GLUHIH 2011, na katerem je
s predstavo MOJA GLUHOTA sodelovala tudi naša kulturna skupina Tihi
svet.
V društvu vsako leto med gluhe, naglušne in gluhoslepe člane razdelimo ob
pomoči donatorjev tehnične pripomočke, kot so ura budilka z bliskavico, ročna zapestna ura na tresljaje in mobilne
telefone. Vseh teh pripomočkov smo
zelo veseli, ker nam lajšajo življenje.
Januar-Februar 2012

Veljati je začel Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila in naš
sekretar Milan Kotnik se bori, da bi pravilnik in zakon o tehničnih pripomočkih
upoštevala tudi potrebe gluhih oseb.
Milan Kotnik je postal podpredsednik
Sveta invalidov Mestne občine Maribor
in za to mu iskreno čestitamo.
Za letošnje leto načrtujemo veliko aktivnosti za razne člane našega društva in
vsi se bomo potrudili, da vam bo v naši
družbi lepo. Tudi na starejše ne bomo
pozabili, saj se bomo še naprej trudili in
vam pomagali, da boste lahko tudi vi
prihajali v društvo.
Želim vam srečno, veselo, zdravo in
uspeha polno leto 2012.

Predsednik Bedrija Črešnik
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letos 7. marca. Izbirali bomo delegate skupščine za nov 4-letni mandat ter predsednika in
namestnika predsednika. Delegati pa bodo na
letošnji redni letni in volilni skupščini, ki bo v
soboto 7. aprila izvolili člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
»Izvajanje posebnih socialnih programov«

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

V prvi letošnji dvojni številki časopisa Naš glas
je veliko zanimivega branja o številnih aktivnostih društva, ki jih organiziramo v Društvu in
podružnici na Ptuju ter člankov gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov in njihovih svojcev.

V društvu nadaljujemo z načrtovanimi aktivnostmi in izvajanjem osmih posebnih socialnih
programov na območju 41 občin in mest v Podravju, za gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike s katerimi jim omogočamo enakopravno
vključevanje v vsakdanje življenje in delo v
družbi. Kljub ogromnemu kadrovskemu izpadu

»Poročila za leto 2011«
V strokovni službi društva smo pripravili poročila za preteklo leto in jih oddali našim sofinancerjem. Sklicali bomo sestanek Nadzornega
odbora in Upravnega odbora ter določili termin
za sklic redne skupščine društva. Na skupščino
Društva bomo povabili tudi predstavnike Zveze
gluhih in naglušnih Sloveniji in jim podrobneje
predstavili delo v Društvu ter izvajanje posebnih socialnih programov in aktivnosti članov.
»Volitve v organe društva 2012«
Lani decembra smo začeli s pripravami na letošnje volitve v organe društva, ki bodo potekale

60. obletnica 7DNI v našem društvu

zaradi ukinitve javnih del v društvu se v strokovni službi trudimo zagotoviti vsaj enak nivo
storitev in aktivnosti kot pretekla leta. Pri tem
je potrebno pohvaliti izjemno angažiranje našega sodelavca Srečka Ostreuha, ki sodeluje in
pomaga pri številnih društvenih aktivnostih.
Hkrati pa smo ob sodelovanju z javnimi institucijami (občine, bolnica, zdravstveni domovi,
knjižnice) veliko pozornosti namenili osveščanju in informiranju širše javnosti o pravicah gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb ter o možnostih vključevanja v aktivnosti našega društva.
Pri tem je pomembno vlogo odigral prav Srečko Ostreuh, ki je osebno stopil v stik s temi
institucijami in izobesil obvestila našega

Prve informacije o volitvah v društvu 2012
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društva. Rezultati te akcije so bili kmalu vidni,
saj se je v društvu povečal obisk oseb, ki imajo
takšne ali drugačne težave s sluhom in so prišli
po našo pomoč.
»Javna dela 2012«

rani Tabor so se udeležili tudi podžupan Mestne občine Maribor in predsednik Sveta invalidov g. Milan Mikl ob pomoči tolmačice slovenskega znakovnega jezika ge. Suzane Krsteski,
g. Aleš Škof, predsednik športne sekcije našega

Letos smo uspeli s prijavo na razpis za izvajanje programa javnih del za dve osebi. Vsi skupaj
tako pomagamo vedno več ostarelim gluhim,
naglušnim in gluhoslepim ljudem in jim tako
omogočamo boljše pogoje in kvaliteto življenja
v pozni starosti.
Sedaj imamo v društvu štiri zaposlene, od tega
3 gluhe osebe ter strokovno sodelavko za polovični delovni čas, ki vsi skupaj opravljamo vedno bolj številne in zahtevne delovne naloge za
reševanje različnih problemov in življenjskih
situacij za naše gluhe, naglušne in gluhoslepe
uporabnike.

Predsednik informira člane o javnem razpisu

Udeleženke turnirja v odbojki

društva, ki sta vsem udeležencem namenila
spodbudne besede dobrodošlice ter Aleksander
Trnjar predsednik športne sekcije Društva diabetikov Maribor in vodja dvorane Tabor
Maribor g. Gordan Prelič.
Po turnirju je bila v večnamenski dvorani
»Pekarna podelitev pokalov najboljšim ekipam,
igralcem futsala in igralki odbojke je«, kjer se
je zbralo več kot 250 gostov. Gluhe članice plesne skupine »Sweet girls« so v kulturnem nastopu prikazale več plesnih točk. Presenečenje
večera so bili kurenti s Ptuja, ki so nas obiskali
na sami razglasitvi rezultatov in popestrili kulturni program.

»7. mednarodni turnir futsal in odbojka v
Mariboru - Maribor prvak«
7. Mednarodni turnir v futsalu (M) in odbojki
(Ž) je potekal v Mariboru v organizaciji našega
Društva v soboto 28. januarja 2012. Udeležilo
se ga je 15 ekip-futsal (M) in 5 ekip-odbojka
(Ž) društev gluhih in naglušnih iz Slovenije,
Italije, Slovaške, Madžarske, Srbije, Češke ter
Hrvaške. Skupaj se je turnirja udeležilo preko
200 športnikov in 200 navijačev. Turnir se je
odvijal v Športni dvorani Tabor-futsal, Športni
dvorani Biotehniške šole-futsal in Osnovni šoli
Bojana Ilicha-odbojka.
Svečane otvoritve turnirja, ki je potekala v dvoJanuar-Februar 2012

Zmagovalci turnirja v futsalu

Ekipa gluhih Društva GNP Maribor je osvojila
1. mesto in pokal v futsalu. Čestitamo.
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»Svet invalidov - Mestna občina Maribor
(MOM) - EPK«

pa bodo namenili na našo pobudo enakopravnemu informiranju o vseh kulturnih prireditvah.

Z MOM intenzivno sodelujemo na številnih
sestankih in aktivnostih, kjer opozarjamo na
težave gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi.
Za pozitiven pristop s strani MOM in Sveta
invalidov ter razumevanje težav s katerimi se

Kulturni nastop

»Izobraževanje«
Seja Svet invalidov MOM

srečujemo invalidi sluha se jim iskreno zahvaljujemo in jih postavljamo za zgled, kako se da
tudi z boljšim in enakopravnejšim sodelovanjem zagotoviti uspešne akcije. Gluhi in naglušni člani bomo sodelovali v projektu Evropske
prestolnice kulture (EPK) leta 2012 z željo, da
na

V strokovni službi vzpostavljamo pogoje za
spoznavanje slovenskega znakovnega jezika,
kar dosegamo z organiziranjem številnih izobraževanj in tečajev. Trenutno potekajo kar trije
začetni tečaji in en nadaljevalni tečaj znakovnega jezika. Svojo idejo o širjenju znanja znakovnega jezika smo predstavili Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, invalidskemu podjetju Ozare, številnim sorodnim institucijam v
EU (nacionalne zveze gluhih), saj želimo čim
več ljudi seznaniti z našim »maternim jezikom«
govorico rok. Odziv je zelo pozitiven in nas še
naprej zavezuje k temu, da v društvu s skupnimi močmi nadaljujemo z aktivnostmi za čim

Kulturni nastop v Qlandii Ptuj

EPK predstavimo kulturo gluhih s svojimi kulturno umetniškimi predstavitvami na področju
gledališča, filma in plesnega izražanja. Hkrati
pa smo opozorili na dostopnost vseh prireditev
v Mariboru (zagotovitev tolmača za gluhe ter
vgraditev indukcijskih zank za naglušne obiskovalce z slušnimi aparati). Posebno pozornost
8

Svetovanje in pomoč v podružnici na Ptuju
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in petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi
predlogi pripomorete k še boljšemu delu v
Društvu v Mariboru in podružnici na Ptuju.
»Podelitev tehničnih pripomočkov za gluhe«

Izobraževanje v podružnici na Ptuju

širšo prepoznavnost znakovnega jezika gluhih,
saj verjamemo, da bomo s tem dosegli zadane
cilje; e-učenje SZJ, povečanje števila tolmačev
SZJ in usposabljanje gluhih in naglušnih oseb.
Podelitev tehničnih pripomočkov

Člani podružnice Ptuj

V društvu si že vrsto let prizadevamo, da čim
več gluhim, naglušnim in gluhoslepim članom
omogočimo pridobiti življenjsko pomembne
tehnične pripomočke, ki jim olajšajo vsakdanje
življenje. Tako je tudi letos v začetku januarja
12 članov društva prejelo te izjemno pomembne tehnične pripomočke. Tokrat je bilo več
prejemnikov iz podružnice na Ptuju. Želimo si,
da bi čim prej zaživel ZIMI s katerim bo omogočena vsem invalidom sluha enakopravnejša
vključitev v življenje in družbo v RS.

Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem
in sovrstnikom v času družabništva ob sredah

Svetovanje o uporabi tehničnih pripomočkov

Strokovni delavec-sekretar
Učenje slovenskega znakovnega jezika

Januar-Februar 2012

Milan Kotnik
9

ČLANI PIŠEJO

»Čutim glasbo, slišim ples« je slogan KD
Centra plesa (Maribor), ki je organiziral
plesne delavnice za gluhe in naglušne
osebe, ki so se želeli plesno udejstvovati.
Izvajale so se moderne in sodobne plesne
tehnike na bobnu.

prvi nastop. Trema je bila v vsakemu, saj smo
nekateri prvič nastopali pred publiko, poleg
tega pa smo se morali privaditi na nov prostor
in na nov odmev vibracije bobna. Nastop je bil
enkraten, poln pozitivnih občutkov ter vznemirjenj po vnovičnem (ponovnem) nastopanju.

VODITELJI KD CENTRA PLESA

SMRDONOGINA BOŽIČNA ZAROTA (Drugi
nastop)

Plesni koreografinji, ki sta nas poučevale, sta
Ajda Pfifer in Maja Arzenšek. Naša glasba so
bili bobni, na katerih je bobnal znan mariborski
bobnar Blaž Korez.

Blaž Korez, Ajda Pfifer in Maja Kuzma

STRAST DO PLESA PREMAGA VELIKO
RAZDALJO
Na vaje v Maribor sem prihajala iz Ljubljane.
Vsakič, ko se peljem z vlakom v Maribor, me
vedno preplavi občutek sreče, veselja, ljubezni
ter strasti do novega plesa, druženja z gluhimi
ter naglušnimi, … Ko pa se odpeljem nazaj v
Ljubljano, sem bogatejša pri nadgrajevanju
novega znanja, novih izkušenj, novih idej, …
Te so vedno najbolj vredne v življenju.

Božična predstava KD Centra plesa s tem
nazivom je nas gluhe plesalce vključila na seznam kot prvi nastopajoči. Dvorana je bila nabito polna z približno 300 ljudmi,
in ker je cela predstava trajala celih eno uro in
pol z povezavo zgodbe, smo imeli še večjo tremo kot prej. Ajda je pred pričetkom našega
nastopa gledalcem seznanila z načinom aplavza za gluhe in zaprosila, da naj to storijo tudi
na koncu našega plesa. Mi plesalci tega nismo
se zavedali, razen mene, zato je bil občutek
po plesu zelo, zelo, zelo fenomalen! Pritekale
so solze v oči ob pogledu toliko rok v zraku v
obliki aplavza za gluhe.
Ajda Pfifer je napisala: »Res je, gluhi ne
slišijo glasbe, ampak čutijo pa vibracije
zelo nizkih, glasnih tonov. Imajo izreden
občutek za ritem in sposobnost posnemanja telesnih gibov.«

2. KULTURNI VEČER INVALIDOV V MARIBORU (Prvi nastop)
Prvi nastop, ki smo se ga pripravili na vajah, je
bil nastop na 2. kulturnem večeru invalidov v
Mariboru. Vsi ljudje, združeni v eno, vsi za
enega, eden za vse, je še bolj popestril naš
10

Novoletna predstava
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ČLANI PIŠEJO, ZDRAVJE

Naj Ajdino sporočilo da vsem misliti in naj
vas tudi spodbudi, da odkrijete vaš talent
in sposobnost za ples. Navsezadnje smo
vsi skupaj, kateremu tudi drug drugemu
pomagamo pri koreografiji plesa in skupaj
ponosno predstavimo naš svet gluhih, ki
je na svoj način tudi zelo lep!

OGNJIČ

Pozivam vse mlade gluhe in naglušne, da
se v letu 2012 pridružijo projektu »Čutim
glasbo, slišim ples« KD Centra plesa, ki v
letu 2012 pripravlja mednarodni plesni festival v okviru EPK 2012 (Evropska prestolnica kulture) v Mariboru.
Hvala Ajdi, Maji in Blažu za izvedbo plesa
na dveh kulturnih nastopih, plesalcem:
Bedo, Julijana, Suzana, Mirjana ter moj
najmlajši soplesalec Marcel, da ste pogumno predstavili svoj talent in dokazali
sebi, da kljub gluhoti ZMORETE VSE!
Naj se to naše druženje tudi nadaljuje v
novem letu 2012 z drugimi novimi nastopi.

Eterično olje ognjiča deluje protimikrobno na
svežih površinskih ranah. Saponini preprečujejo naselitev glivic na koži, te se pogosto
pojavljajo predvsem na področju med prsti in
na notranji strani stegna. Zaradi triterpenskih
alkoholov, ki zmanjšujejo vnetje, se uporablja tudi za zdravljenje kožnih poškodb. Pri
tem ne draži tudi najbolj občutljive kože, zato

Čudoviti ste! Rada vas imam!

je primeren tudi za uporabo na koži, nagnjeni k alergijam. Ognjič miri krče, vnetja želodca, črevesja, sečnega mehurja,ledvic in jajčnikov. Polisaharidi ognjiča stimulirajo imunski sistem.
Ognjič miri krče, vnetja želodca, črevesja,
sečnega mehurja, ledvic in jajčnikov. Pospešuje znojenje in izločanje vode, polisaharidi
ognjiča stimulirajo imunski sistem.

Vaša Majčka Kuzma

FILOZOFIJA
"Kadar se ponižno klanjamo enemu,
vedno obračamo hrbet drugemu."
Ferdinand Galiani
Januar-Februar 2012

Vir: Lekarne Ptuj
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OTROCI GLUHIH STARŠEV
Child of Deaf Adults- CODA

S tem prispevkom bom skušal odkriti vzroke
za nekatere svoje lastnosti, ki me vse življenje
obremenjujejo. V besedilu bom opisal meni
zanimive lastnosti, ki sem jih prebral iz literature na temo Otroci gluhih staršev (OTG) in
dodal primere iz svojega življenja. V zaključku
bom povzel še misli enega izmed otrok g. Petra iz knjige Mother Father Deaf (1995), ki
ponazarja moje misli.
Uvodoma Hoffmeister (2008) piše o tem, da se
90% slišečih otrok rodi gluhim staršem in pojasni razdvojenost le-teh med slišečim svetom in
svetom gluhih. Prav ti otroci pa so most med
komunikacijo slišečih in oseb z okvaro sluha.
Tukaj pa želim povzeti izkušnjo tolmačke
Natalije Rot, ki je dejala, da se spominja, kako
je kot otrok s starši hodila v trgovino, na banko, zavarovalnico in je bila prav ona, čeprav
še otrok, njihov most s služečim svetom
(Leban, 2011). Prav tako sem bil tudi jaz takšen most in sem že v zgodnjih letih otroštva
prevajal govor, o katerem nisem dosti vedel,
mi je bil nerazumljiv ali celo osebne narave.
Tako sem na nekaterih področjih hitreje odrastel in obratno. Intervjuvanec g. Jacobs je za
časopis The New York Time (Collins, 1986)
poročal, da tolmačenje v mladih letih lahko
12

pripelje do hitrejše zrelosti in samostojnosti
otroka, vendar se izgubi pristno obdobje otroškega odraščanja. Hoffmeister (2008) govori,
da otrok iz gluhe družine težje loči in prepozna
pravila obnašanja, saj doma živi v kulturi gluhih, izven doma pa v kulturi slišečih. Dodaja,
da se nekateri izmed otrok znajdejo ali delajo
tovrstne premike hitreje in obratno. Prav tako
se ta otrok ne vklaplja popolnoma niti v skupino slišečih, niti gluhih, temveč živi v svoji podskupini, ki je sestavljena iz dveh različnih kultur. Tu Hoffmeister (2008, str. 200) poudarja
meje med svetom gluhih, ki tožijo, da je slišeči
svet zanje slab, da je znakovni jezik pomemben in svojevrsten, da ne razumejo slišečih,
težko berejo in pišejo ter da sta tako verbalni
jezik kot jezik kretenj jezika gluhih. Seveda za
razliko od njih pa slišeči mislijo o gluhoti kot o
slabem stanju, se ne zanimajo za znakovni
jezik, jim je le pomembno, da nekdo pozna
slovnico jezika ter da veliko bere in piše. Oseba se težko odloči o pravilni izbiri, saj je poudarek vedno na vzorcih skupine ljudi in ne na
posamezniku, kateri preseže meje svoje skupnosti (Paulston v Ladd, 2003 str. 226).

Hoffmeister (2008) govori, da otrok iz gluhe
družine težje loči in prepozna pravila obnašanja, saj doma živi v kulturi gluhih, izven doma
pa v kulturi slišečih. Dodaja, da se nekateri
izmed otrok znajdejo ali delajo tovrstne premike hitreje in obratno. Prav tako se ta otrok ne
vklaplja popolnoma niti v skupino slišečih, niti
gluhih, temveč živi v svoji podskupini, ki je
sestavljena iz dveh različnih kultur. Tu Hoffmeister (2008, str. 200) poudarja meje med
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svetom gluhih, ki tožijo, da je slišeči svet zanje
slab, da je znakovni jezik pomemben in svojevrsten, da ne razumejo slišečih, težko berejo
in pišejo ter da sta tako verbalni jezik kot jezik
kretenj jezika gluhih. Seveda za razliko od njih
pa slišeči mislijo o gluhoti kot o slabem stanju,
se ne zanimajo za znakovni jezik, jim je le
pomembno, da nekdo pozna slovnico jezika
ter da veliko bere in piše. Oseba se težko
odloči o pravilni izbiri, saj je poudarek vedno
na vzorcih skupine ljudi in ne na posamezniku,
kateri preseže meje svoje skupnosti (Paulston
v Ladd, 2003 str. 226).
Velikokrat se spravim v neroden položaj zaradi
direktnih vprašanj in odpiranja »tabu« tem za
pogovor. Ugotavljam, da je bil to moj način
komuniciranja z mamo in njenimi prijatelji: šalili
smo se na račun svoje intimnosti in intimnosti
drugih. Kot otrok sem in še danes vodim gluhe
skozi običajne stvari in jim govorim, kaj je
prav in kaj ne. Kadar vidim kakšno nepravilnost ali možnost izboljšave pri neki slišeči osebi, to izrazim jasno in direktno, od te osebe pa
pogosto izzovem jezo in sovraštvo. Hoffmeister (2008) pa mi je odprl oči tudi z razlago,
povzeto iz dela Jurney Into a Deaf World, s
katero razloži neznanje pravilnega kretanja
OGS. Nadaljuje, da gluhi starši s svojim slišečim otrokom večinoma govorijo verbalno in
minimalno uporabljajo znakovni jezik, od njih
pa pričakujejo, da znajo uporabljati govor gluhih. V takih primerih mi je mati večkrat dala
vedeti, da ne znam pravilnih kretenj in svojim
prijateljem govorila, da sem nesposoben naučiti se znakovnega jezika; sam sem se ob tem
seveda počutil manjvrednega.
Hoffmeister (2008) opisuje, da bolj kot si oddaljen od sveta gluhih, manj konfliktov imaš znotraj sebe, vendar pa v tem primeru izgubljaš
stik s svojimi koreninami in se zato težje opredeliš. Ker je svet slišečih dominanten, se je
težko odločiti, kateri kulturi posvečati več
pozornosti; glede na to, da živiš obema med
obema, se težje izpopolniš v eni. Vse to pa
vodi v konflikte in s temi težavami se bojujemo
celo življenje. Tako naj bi OTG skozi
Januar-Februar 2012

odraščanje postali konfliktne osebnosti in se
dobro razumeli s
sebi podobnimi ljudmi
(Hoffmeister, 2008, str . 203). Omenjeno je
tudi, da OTG radi bežijo iz težkih situacij in da
se v drugačnem okolju radi spopadejo z novimi izzivi ali nudijo pomoč drugim. V tem primeru lahko povzamem svojo izkušnjo z
»bežanjem« v druge države, kjer sem zamenjal eno vrsto težav z drugo; borbo za preživetje. Res je, da sem se moral sam preizkusiti v
težkih situacijah, da sem lahko spoznal meje
mogočega, o katerih mi ni bilo povedano
doma. Iz osebne izkušnje bi želel omeniti še

strah, ki sem ga doživljal v zgodnjih najstniških
letih. Dogajalo se je v času šolskih klopi, ko
sem začenjal razmišljati in razumeti drugačnost svojih staršev od staršev drugih. Imel
sem neobvladljive in namišljene trenutke sramu, drugačnosti, posmeha in podobno. Mnogokrat sem se pretvarjal, skrival, lagal in izgovarjal, da bi se izognil soočanju staršev z drugimi, pa čeprav je večina vedela za invalidnost
mojih staršev. Zgodilo se je tudi, da sem na
ulici nalašč spregledal svojo mamo, kadar sem
bil v družbi kolegov. Kadar sem bil v družbi
gluhe osebe, sem vedno opazil mnogo pogledov mimoidočih in takrat sem začel razmišljati
o tem, kako nas drugi prezirajo in obrekujejo.
Ko pa sem se začel zavedati svojih prednosti
zaradi znanja znakovnega jezika in zmožnosti
komuniciranja z osebami, ki so težko razumljive, je prav ista situacija postala
13
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priložnost, da sem lahko drugim pokazal svoje
znanje; s ponosom sem se začel družiti z gluhimi osebami v javnosti in poglede mimoidočih
občutil kot občudovanje. Tu pa želim omeniti,
da slišim podobne stvari o drugih OGS, ki
delajo podobne napake in najbolj žalostno je,
da to slišim prav od staršev samih.
Rad bi omenil besede tolmačke Nataše Kordiš
(osebna komunikacija, spomladi 2011), ki me
je opozorila, da imajo gluhi navado, da se vsilijo v pogovor drugih gluhih oseb, tako da ena
izmed teh izpade iz pogovora ter se vsili v drugi par ali skupino. Na ta način se nadaljuje
»razbijanje« pogovorov. Kasneje sem se večkrat v društvu gluhih Koper in Ljubljana postavil v kot prostora in opazoval tovrstno igro gluhih. Ob tem so se mi potrjevale teze gospe
Kordiš in so mi pojasnile, zakaj sem nepotrpežljiv.

naprej. Najbolj pomembno pa je, da je bilo v
naši družini veliko ljubezni. Kaj še več lahko
človek zahteva?« (Preston, 1995, str. 3)
VIRI:
Collins, G. (15. december 1986). THE FAMILY THE FAMILY - CHILDREN OF DEAF SHARE
THEIR LIVES - NYTimes.com. The New York
Times. Pridobljeno 11.12.2011 od http://
www.nytimes.com/1986/12/15/style/the-familychildren-of-deaf-share-their-lives.html?
pagewanted=all
Hoffmeister, R. (2008). Border Crossing by Hearing Children of Deaf Parents: The Lost History of
Codas. V H. Dirksen in L. Bauman (Ur.), Open
Your Eyes: Deaf Studies Talking. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Ladd, P. (2003). Undlerstanding Deaf Culture: In
Search of Deafhood. VB: ZDA.

Zaključil bi z izjavo intervjuvanca Petra iz knjige Mother Father Deaf, ki je izjavil:

Leban, C. (8. november 2011). Otroci gluhih staršev. Jana.

»Srečen sem. Imel sem možnost živeti in
odraščati v kulturi gluhih in jo izkusiti kot le
malokdo. Za določene stvari, ki sem jih spoznal ob tem, mnogi še danes ne vedo. Moje
življenje je bolj bogato zaradi odraščanja z gluhimi starši. Kljub omejitvam so vztrajali in živeli

Preston, P. (1995). Mother Father Deaf: Living
Between Sounds and Silence. ZDA: Harvard College.
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
(2010). Kaj je znakovni jezik? Pridobljeno
08.12.2011 od http://www.zveza-gns.si/slovarji/kajje-znakovni-jezik
Študent Fakultete za turistične študije
Turistica, Portorož
Tomaž Pahovec

HRANA
"Pregovor svari da: Ne smeš ugrizniti
roke, ki te hrani. Nemara pa bi moral,
če ti preprečuje, da bi se sam hranil."
Thomas Szasz
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KOPANJE TERME FONTANA

PORTOROŽ
V mesecu oktobru 2011, sem preživela nekaj
dni v Portorožu skupaj z verniki iz Maribora.
Bil je teden otroka in družine zato sem se tega
srečanja udeležila iz osebnih razlogov. Gospod Edi nam je svetoval kako premagati osebno stisko. Razložil nam je kaj pomeni stres,

V sodelovanju s Termami Fontana Maribor
imajo gluhi, naglušni in gluhoslepi člani društva GNP Maribor ter njihovi svojci popust za
kopanje.
Enotna cena za vstop v bazen in savne:
Vstopnica za (BAZEN+SAVNA) do 4 ure:
8,50 EUR
Veljavnost vstopnice: vsak dan, od ponedeljka do nedelje, razen ob praznikih.

depresija, obremenjenost in še veliko drugega. Imam bolnega moža, ki potrebuje mojo
pomoč. Tako moram sedaj sama skrbeti še za
vsa ostala opravila katera sva si prej skupaj z
mojim možem delila. To nekaj dnevno druženje z verniki v Portorožu mi je zelo koristilo, saj
sem se malo razbremenila in pridobila pozitivno energijo. Redno sem obiskovala maše, se
udeleževala pri sprehodih, telovadbi, izletu in
se še sprostila s kopanjem v morju saj nam je
bilo vreme ves čas naklonjeno. Vesela sem,
da obstajajo mobilni telefoni saj sva z možem
bila ves čas v stiku. Ob večerih so potekala
prijetna druženja, ki so jih obogatili z družabnimi igrami in lepimi pogovori. Moja duša se je
olajšala, srce se je napolnilo s pozitivnimi mislimi in polna pozitivne energije sem se vrnila
domov. Upam, da se v letu 2012 ponovno srečamo z željo, da bo z menoj tudi moj mož.
Vesna Burk

Uporaba savn BREZPLAČNO.
Vstop do 15 ure.
Pred vstopom – obvezno:
Identifikacija članov na recepciji s člansko
izkaznico vašega društva ter z osebnim dokumentom na
katerem je
slika.
Način plačila:
Vsak član
osebno - na
recepciji.
Dodatna
ugodnost v
letu 2012
10% popust na pedikuro diabetičnega stopala
10% popust na vse masaže, razen masaž, ki
so v akciji.
Info DGNP Maribor

Januar-Februar 2012
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ROKE GOVORIJO V TIŠINI

»Tudi slišeči ljudje se lahko naučimo jezika
gluhih, jaz sem postala tolmačka, prevajam
slovenski jezik v slovenski znakovni.«
V 1. letniku študija socialnega dela sem pri
predmetu Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje pobliže spoznala pomen gluhote ter
prišla v stik s slovenskim znakovnim jezikom.
Predavanje tolmačke Barbare iz Društva gluhih Dlan v Ljubljani me je tako navdušilo, da
sem se odločila, da se tudi sama naučim
govorice gluhih.
Po brskanju na spletu sem na spletni strani
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izbrs-

kala telefonsko številko tolmačke Ljubice Podboršek. Gospo Podboršek sem na videz poznala, saj sem jo že večkrat videla na televiziji,
ko je prevajala v slovenski znakovni jezik. Z
veliko vnemo sem jo poklicala. Po prijaznem
pogovoru, dodatnih informacijah o tečaju in
povabilu, da se tečajnikom pridružim, sem se
oktobra 2010 odpravila v Zavod na tečaj prve
stopnje slovenskega znakovnega jezika. Ko
sem prišla domov, sem navdušeno že kretala
prve kretnje ter jih kazala staršem in sošolkam. Ob obiskovanju tečaja sem se odločila,
da v Zavodu za gluhe in naglušne postanem
16

še prostovoljka. Z učencem iz 6. razreda sva
ponedeljke preživljala skupaj. Pomagala sem
mu pri šolskih obveznostih, on pa je mene
naučil še nekaj kretenj. Udeleževala sem se
tudi njihovih izletov in prireditev. Najbolj so me
navduševali otroci, ki jih spremlja gluhota, nji-

hovo nastopanje v znakovnem jeziku je bilo
zame nekaj novega in čudovitega.
Tudi letos obiskujem tečaj slovenskega znakovnega jezika, in sicer že tretjo stopnjo. Spoznavamo vedno več kretenj. Na eni izmed ur
tečaja so nas obiskali tudi gluhi otroci iz Zavoda. Dobro sem se počutila, ko sva se s fantom
Rokom sporazumela s pomočjo kretenj,
mimike obraza, enoročne abecede ter s pomočjo njegovega branja iz ustnic.
Danes pišem ta članek zaradi tega, ker sem v
petek, 2. 12. 2011, v Domu Danice Vogrinec
Maribor izvedla projekt Roke govorijo v tišini.
Zamisel zanj sem dobila kar sama. Moj namen
je bil, da tudi stanovalci in stanovalke doma
spoznajo jezik gluhih. Moja izhodiščna zamisel
je bila, da v obliki delavnice izvedem osnovni
tečaj slovenskega znakovnega jezika. Gospa
Mirjana, socialna delavka doma, pa mi je predlagala, da projekt izvedem kar za vse stanovalce. Začele so se priprave. Najprej sem zbirala podatke o gluhoti, zgodovini razvoja šol za
gluhe v Sloveniji ter o slovenskem znakovnem
jeziku. Poslušalce sem želela seznaniti z nepravilno rabo besede gluhonem, ki se več ne
uporablja, saj govorimo o gluhoti in gluhih ljudeh. Slovenski znakovni jezik sem jim želela
predstaviti kot jezik, enakovreden vsem drugim, in kot jezik, s katerim se sporazumevajo

NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

gluhi, hkrati pa se ga lahko naučimo tudi slišeči ljudje.
Ko je bila pripravljena osnova predstavitve,
sem pomislila, da manjka še nekaj bolj veselega. Poklicala sem prijateljico Niko, študentko
likovne pedagogike iz Maribora, ki je predstavitev popestrila z igranjem na flavto. Gospa
Mirjana mi je predlagala, da se povežem še s
tolmačko gospo Suzano iz Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor. Poklicala sem jo,
bila mi je pripravljena pomagati. Gospoda
Šabederja in gospoda Koserja, člana društva,

s katerim komunicirate, da ne znate sporočiti,
kar veste in mislite, čeprav bi radi povedali toliko stvari, da se počutite neugodno. Tako se
lahko počutijo tudi gluhi ljudje med silšečimi.
V življenju se moramo ljudje drug drugemu prilagajati, saj se v slehernem trenutku življenja
lahko znajdemo v položaju, kot sem ga opisala. Dokler pa takšne izkušnje ne poznamo, se
ne zavedamo, kako pomembno je poznati slovenski znakovni jezik in kako dober je občutek,
če se lahko s človekom, ki ga spremlja gluhota, sporazumeš.
Da sem lahko delila to izkušnjo s stanovalkami
in stanovalci Doma Danice Vogrinec Maribor
se iskreno zahvaljujem vodstvu doma, posebej
gospe Mirjani Schlauer, in Društvu gluhih in
naglušnih Podravja Maribor.
Danuška Breznik,
študentka Fakultete za socialno delo Ljubljana in
prostovoljka Doma Danice Vogrinec Maribor

ZAHVALA
je prosila, da sodelujeta na predstavitvi tako,
da odigrata skeč v pantomimi.
Na dan predstavitve smo se zbrali vsi nastopajoči. Spoznala sem tudi oba gospoda in sporazumeli smo se s pomočjo kretenj ter prostovoljke Barbare, ki nam je pomagala s prevajanjem. Pri komunikaciji z njima mi je pomagalo
znanje znakovnega jezika, mimika obraza ter
njuna pripravljenost, da potrpežljivo sodelujeta
s slišečim človekom, ki se šele uči kretanja.
Njun nastop, ki sem ga tisti dan videla prvič,
me je navdušil. Tudi stanovalci so si takrat
narisali nasmeh na obraz. Zdi se mi, da je
predstavitev na njih naredila dober vtis, saj so
spoznali nekaj novega in se naučili tudi kakšne
kretnje.
Menim, da je pomembno, da vsi ljudje poznamo slovenski znakovni jezik ter se naučimo
vsaj nekaj kretenj. Kako bi se počutili, če bi bili
edini slišeč človek v skupini gluhih ljudi? Težko bi se sporazumevali z drugimi člani skupine, prikrajšani bi bili za precejšen del informacij, v trenutku zmedenosti, strahu bi se počutili
še bolj izključene in nesamozavestne. Spoznali bi, da se ne znate prilagoditi človeku,
Januar-Februar 2012

Prisrčno se zahvaljujem vsem članicam in članom Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, ki so mi izkazali pozornost ob mojem
visokem življenjskem jubileju, moji 80 letnici.
Presenečenje je bilo še večje, ker je to bila
zadnja sreda v letu 2011. Nepozabna gesta
olepšana tudi s krasno orhidejo, ki sem jo prejela v dar.
Vesela sem, da sem bila med vami, upam, da
se videvamo še veliko sred v letu 2012.
Hvala za vse čestitke
in lepe želje.

Vaša članica
Ivica Burggraf
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ZAHVALA AJDI PFIFER
V imenu vseh gluhih in naglušnih nastopajočih
in gledalcev iz Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor se iskreno zahvaljujem za
čudovito doživetje v Unionski dvorani.

INTERVJU
JOŽICA, IVAN IVANJŠIČ

Iskrena hvala tudi Maji Arzenšek in Blažu
Korezu.
Naši člani so bili zelo ganjeni nad vašo pozornostjo in tenkočutnostjo ter vašo izjemno lepo
božično plesno predstavo v kateri smo imeli
čast tudi mi nastopiti s svojo kulturno skupino
"Tihi svet" in tako pobližje spoznati vaš svet.

Hvala vam za vaš trud, da ste v znakovnem
jeziku nagovorili vse gledalce v polni Unionski
dvorani in jim predstavili naš svet tišine.
Vsi nastopajoči člani so izrazili željo, da bi srčno radi sodelovali še naprej v naslednjem letu
v kolikor se bo ponudila priložnost.
Iskrena hvala tudi v mojem imenu za vso vašo
pozitivnost z željo, da skupaj ustvarjamo še
naprej.
V imenu vseh gluhih in naglušnih članov vam
želim veliko uspehov v novem letu

Kdaj sta se včlanila v DGNP Maribor?
V društvo sva se včlanila leta 1961.
Kdaj so ugotovili, da ne slišita?
Jaz sem se rodila 1936 leta in po enem letu in
pol so ugotovili, da z mojim sluhom nekaj ni v
redu. Moj mož Ivan, ki je 2 leti starejši od
mene, je ostal brez sluha kar hitro po rojstvu,
bil je star 8 mesecev, ko so ugotovili, da ima
okvaro sluha.
Ali vi gospa Jožica slabo vidite?
Da, zraven tega, da ne slišim še zelo slabo
vidim. Na levo oko sem čisto slepa, na desno
oko pa vidim zelo slabo. Že dva krat sem bila
operirana na očeh. Na srečo moj mož Ivan še
dobro vidi, tako, da mi je v veliko oporo saj
drugače sama ne zmorem pri vsakodnevnih
opravilih.
V Društvu vam nudijo pomoč na domu.
Koliko časa že koristite to pomoč?
Začelo se je pred 4 leti. Takrat je redno, en
krat tedensko, prihajala gluha članica Barbara,
ki je bila v društvu zaposlena preko javnih del
in, ko je Barbara odšla na porodniški dopust jo
je zamenjala gospa Andreja. Tudi ona prihaja
enkrat na teden, in sicer vsak petek in poskrbi
za gospodinjska dela v najinem domu. Oba z
možem sva zelo zadovoljna, da so v društvu
poskrbeli za pomoč na domu za starejše invalide sluha. To nama je v veliko pomoč, saj brez
takšne pomoči, sama danes več ne bi zmogla
pri vsakodnevnih opravilih.
Hvala društvu za vso pomoč.
Srečko Ostreuh
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OZARA

Spoštovani!
Z vami želimo deliti inovativno zgodbo, zgodbo o razvoju IKT-podrtega usposabljanja v oblikovanju
keramike za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne osebe. Vanjo verjame partnerstvo evropskega projekta ACTrain (www.see-hear-touch.com), ki ga v okviru programa Vseživljenjskega učenja, Leonardo da
Vinci, akcije Razvoj inovacij, financira Evropska komisija.
Projekt koordinira OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., ki se mu pridružujeta še slovenska
partnerja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča in Aeris 3 d.o.o., partner iz Avstrije (University of
Klagenfurt, Center for Sign Language and Deaf Communication), partner iz Grčije (Hellenic Regional Development Center) ter partner iz Italije (The Turin Institute for the Deaf).

Partnerstvo sestavljamo strokovnjaki s področij izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja, zaposlitvene rehabilitacije in socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami, IKT razvoja, področja lončarstva
in oblikovanja keramike. Z neposrednim vključevanjem ciljnih skupin v 5 jezikih razvijamo prilagojen
kurikulum in vsebine usposabljanja za 50 učnih ur v oblikovanju keramike ter v 5 jezikih in 4 znakovnih jezikih prilagoditve za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne, ki bodo združene v popolnoma
brezplačni, uporabniku prijazni in dostopni IKT aplikaciji Proteus. Z veseljem sporočamo, da so prvi
rezultati 10 lekcij že dostopni na povezavi http://app.aeris3.si/proteus/.

Vabljeni k ogledu!
V zaključku naj ohranimo vaše zanimanje še z nekaj fotografijami že izvedenih pilotnih usposabljanj. Prepričani smo, da boste prepoznali uporabnost predstavljenih rezultatov, ne glede na to, kam jih želite umestiti, v delovno okolje, šolske programe (redno izobraževanje, popoldanske dejavnosti, tehnični dnevi,
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami ipd.), rehabilitacijske programe ali kot del prostočasnih
aktivnosti doma, v socialno-varstvenih ali drugih institucijah.

Januar-Februar 2012

19

ČLANI PIŠEJO

SREČANJE SOŠOLCEV

Dne 12. 11. 2011 sem po dolgih letih organiziral srečanje sošolcev v svojem rojstnem mestu.
Bila je lepa sončna sobota, ko smo se zbrali
sošolci in sošolke razreda A in B.
Nekaj se jih je opravičilo zaradi bolezni in osebnih razlogov. Vesel sem bil, da jih je prišlo
vsaj nekaj, da nisem bil sam. Pridružila se
nam je tudi moja žena in hčerka z družino.

Nekateri so prišli z avtom, drugi z vlakom in
avtobusom. Razveselil sem se jih. Razkazal
sem jim mesto Maribor. Ogledali smo si Frančiškansko cerkve, Trga svobode, hotel Orl,
Gosposko ulico, Slomškov trg, Stolno cerkev
in naredili nekaj foto posnetkov. Moja hči je
bila pravi turistični vodič, saj je skrbela za
sprotno razlago o mestnih znamenitostih. Pot
smo nadaljevali po Poštni ulici do Glavnega
trg, si pogledali kip Kužnega znamenja, bio
tržnico ter odšli do Lenta ob Dravi.
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Ustavili smo se ob najstarejši vinski trti na svetu, si ogledali našo ladjo, ki vozi po Dravi ter
nadaljevali sprehod skozi tržnico in se napotili
do Trga Leona Štuklja.
Po ogledu smo se odpravili do avtobusne postaje in se z avtobusom odpeljali pod Pohorje. Z
gondolo smo se odpeljali na Pohorje in imeli
kosilo v Bolfenku.
Nekaj se jih je prvič, po ureditvi vzpenjače,
peljalo z gondolo,med njimi tudi moja žena. Bili
so izredno veseli vožnje z gondolo.
Ob orehovi in pehtranovi potici ter biskvitu, ki
jih je spekla moja hči Jana smo klepetali in klepetali, se predajali sončnim žarkom in čudoviti
naravi. Pridružil se nam je tudi g.Ferdo. njegove družbe smo se zelo razveselili. Ker sem
ravno tega dne praznoval svoj 66. rojstni dan,
me je hčerka presenetila s torto. Sledile so

čestitke in zapeli so mi pesem »Kolko kapljic,
tolko let«.
Ob prijetnem vzdušju in obujanju lepih spominov je čas hitro minil. Naredili smo še nekaj
skupnih fotografij in se razšli z lepimi občutki.
Za dobro organizacijo se zahvaljujem moji
hčerki Jani in zetu Milanu.
Ivan Heričko

NAŠ GLAS

ZDRAVJE, ČLANI PIŠEJO

KAMILICA

SPOMINI

Kamilico uporabljamo pri notranjem nemiru in
utrujenosti. Blaži trebušne krče, sprošča vetrove in pomaga pri obolenjih želodčne ter črevesne sluznice. Kamilični čaj olajša tudi menstrualne krče. Zunanje se kamilica uporablja kot
obkladek pri tvorih, hemoroidih in aknah, kjer
svoj protivnetni učinek izrazijo njeni flavonoidi.
Pri prehladu, vnetih sinusih in grlu pa je učinkovita parna kopel.

Kamilica je zelo znana in morda celo najbolj
priljubljena zdravilna rastlina. Uporabljali so jo
že stari Grki in Rimljani. Že v starih časih je veljala za učinkovito sredstvo za celjenje ran in
zdravljenje želodca, v te namene se uporablja
še danes.

Spomine imamo
vsi lepe in manj
lepe, so pa del
nas, našega življenja. Par dni me še
loči od mojega 80
leta. Rodila sem
se 10. 12. 1931 na
Ptuju, tik ob Dravi.
Sem četrta hčerka
v družini Milošič.
Oče Ivan in mama
Nežka sta bila
nadvse skrbna starša. Vsi v družini smo se
imeli radi. Mama je gospodinjila, oče pa je
sam služil in preživljal pet člansko družino.
Otroška leta so bila lepa in brezskrbna. Mama
je s sestrami čudovito pela, še danes čutim
mravljince, če se tega spomnim. V šoli, ki je
bila blizu mi ni manjkalo prijateljic. Ilse, hči
nemškega Notarja se je v igri z menoj učila
Slovensko, jaz pa sem se učila in spoznala
veliko nemškega jezika. Obe sva hodili v Ptujsko šolo Mladiko, ki še danes deluje kot šola.
V tretjem razredu osnovne šole sem zbolela,
kar čez noč je narasla temperatura 39-40 stopinj. Zvečer me je oče odnesel v Ptujsko bolnico. Usoda je hotela, da sem zbolela za
takrat novo boleznijo meningitisom, to je bilo
gnojno vnetje možganov. Spomnim se le ledenih oblog na glavi in na podplatih. Antibiotikov
in drugih zdravil ni bilo. Prizadetih je bilo šest,
a le jaz sem popolnoma oglušela. Kako kruto
sem bila iztrgana iz brezskrbnih otroških let.
Starši so morali biti v karanteni nekaj tednov
zaradi nalezljivosti bolezni. Vse nas je prizadelo, saj se je vse spremenilo. Nič več slišati
glasov, petja , laježa, smeha…Pa je prišel
čas, ko je bilo treba v šolo leta 1939 – 1940.
Vojna in časi so bili drugačni. Šola za gluhoneme v Ljubljani je bila zaprta, kam zdaj.

Vir: Lekarne Ptuj
Ivica Burggraf
Januar-Februar 2012
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ŠPORT, POROČILO II. DEL

POROČILO ZA LETO 2011 O UDELEŽBI NA TEKMOVANJIH TER
REZULTATI ŠPORTNIC IN ŠPORTNIKOV
9. 7. 2011

Prijateljski turnir futsal, Ljubljana

5. mesto MB

9. 7. 2011

Med. turnir, odbojka na mivki, Ljubljana

3. mesto (Ž) Debevc S., Škof D.

16. 7. 2011

Med. Turnir, odbojka na mivki, Rim.Topl.

2. mesto Škof, Javornik , 4. mesto (Ž) Cafuta, Debevec S.

30. 7. 2011

1. Med. Turnir, odbojka na mivki, Ptuj

2. mesto Debevec R., Debevec S. 3. mesto Dacaj Shkelzen, G. Steklasa

6. 8. 2011

Rancarija na Ptuju

20. mesto Bedenik, Falež, Fajfar, Čeh, Mohorko

13. 8. 2011

Turnir v odbojki na mivki in balin., MB

2. in 3. mesto (M) (ekipno), 2. m (Ž)

13. 8. 2011

Tekmovanje v ribolovu, DGN Koroška

4. mesto, Klančnik, Vidovič, Koser

20. 8. 2011

DP odbojka na mivki, NG

2. mesto Škof, Debevec R., 3. mesto Dacaj, Pavlin
2. mesto (Ž) Cafuta, Debevec S.

3. 9. 2011

DP balinanje Krško, ekipno

5. mesto (M), 2. mesto (Ž)

10. 9. 2011

11. Trad. tekmovanje - športni ribolov, Braslovčah

4. m. (ekipa), Klančnik, Vidovič, Koser

10. 9. 2011

1. Mednarodni turnir futsal, LJ

9. mesto MB

17. 9. 2011

Poletna liga, odbojka na mivki, Pragersko

2.m Škof A., Debevec R.,Dacaj, Cafuta, Škof D,Debevec

1. 10. 2011

DP futsal, - MDG Ljubljana

2. mesto MB

1. 10. 2011 Turnir ribolov, MDGN SL. Konjice

5. m. MB, Klančnik, Vidovič, Terbuc

8. 10. 2011

4. mesto MB

Mednarodni turnir, futsal, Novi Sad (SRB)

10. 10. 2011

Turnir v ribolovu, Celje

5.m. (ekipno) Klančnik, Koser, Vidovič

11. 11. 2011

Prijateljski šahovski turnir, pod. Ptuj

1.m.Pavlinek,2.m.Kotnik,3.m.Perkovič

15. 10. 2011 Balinarski turnir, MDG LJ

5.m. Šabeder, Koser, Burk, Vodušek

19. 11. 2011

1. mesto MB naj vratar Kravanja, naj strelec Škof

9. 12. 2011

Dravinjski. super pokal futsal, SL.Konj.
Novoletni šahovski turnir, MB

1.m Perkovič,2.m.Kotnik, 3.m.Pihler
1.m(Ž)Kores,2.m.Maček,3.m.M.Črešnik

Organizirani in izvedeni treningi (poročajo kapetani posameznih športnih panog):
22x (Balinišče Ljudski vrt Branik, (skupina 15 oseb))
šah 68x (prostori Društvo+podružnica balinanje Ptuj (skupina 15 oseb))
odbojka 64x, (OŠ Destrnik, ŠC Campus Ptuj (skupina 21 oseb))
m. nogomet/futsal, 64x (OŠ Destrnik, ŠC Campus Ptuj (skupina 18 oseb))
bowling 3x (Bowling center TUŠ (skupina 12 oseb))
plavanje Terme Fontana MB 115 oseb, plavanje Terme Ptuj 150 oseb)
odbojka na mivki 64x, Pomaranča bar Ptuj, ŠRC Fontana MB 17 oseb
Poročilo pripravil:
strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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REKORDNA UDELEŽBA NA 7.
MEDNARODNEM TURNIRJU V
MARIBORU
EKIPA GLUHIH DRUŠTVA GNP MARIBOR
OSVOJILA 1. MESTO IN POKAL V FUTSALU
7. Mednarodni turnir v futsalu (M) in odbojki (Ž) je
potekal v Mariboru v organizaciji Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor (DGNP Maribor) v
soboto 28. januarja 2012. Udeležilo se ga je 15 ekipfutsal (M) in 5 ekip-odbojka (Ž) društev gluhih in
naglušnih iz Slovenije, Italije, Slovaške, Madžarske,
Srbije, Češke ter Hrvaške. Skupaj se je turnirja
udeležilo preko 200 športnikov in 200 navijačev.
Turnir se je odvijal v Športni dvorani Tabor-futsal,
Športni dvorani Biotehniške šole-futsal in Osnovni šoli
Bojana Ilicha-odbojka.
Svečane otvoritve turnirja, ki je potekala v dvorani
Tabor so se udeležili tudi podžupan Mestne občine
Maribor in predsednik Sveta invalidov g. Milan Mikl ob
pomoči tolmačice slovenskega znakovnega jezika ge.
Suzane Krsteski, g. Aleš Škof, predsednik športne
sekcije našega društva, ki sta vsem udeležencem
namenila spodbudne besede dobrodošlice ter
Aleksander Trnjar predsednik športne sekcije Društva
diabetikov Maribor. Kasneje se nam je pridružil
direktor Športnih objektov Maribor g. Gordan Prelič.
Po besedah podžupana MOM g. Mikla in ostalih
udeležencev je bila organizacija turnirja odlična in
izvedena na visokem nivoju. V DGNP Maribor smo
ponosni, da smo že sedmič uspešno organizirali in
izvedli ta prestižni mednarodni turnir gluhih športnikov
v futsalu in odbojki, kjer smo pri pripravah sodelovali
vsi v strokovni službi društva ter številni gluhi in
naglušni prostovoljci, ki so z veliko mero pozitivnega
entuzijazma več kot 6 mesecev pripravljali vse
potrebno za izvedbo turnirja.
Rezultati futsal (M):
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
13. mesto
14. mesto
15. mesto
Januar-Februar 2012

DGNP Maribor, Slovenija
G.S.C. Silent Potentini, Italija
SSK Vitkovice, Česka
MNK Silent Zagreb, Hrvaška
MDGN Slov. Konjice, Slovenija
GSS Torino, Italija
Čačak-Užice, Srbija
G.S. Avelino, Italija
ASDS Pesaro, Italija
MNK Split, Hrvaška
MDGN Velenje, Slovenija
DGNP Ptuj, Slovenija
SKN Nove Zamky, Slovaška
SKN Prievidza, Slovaška
Magarotto Padova, Italija

Rezultati odbojka (Ž):
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

Power Deaf Women, SLO
Siketek Sport klub SSC, H
Tihe mesečnice, CE, SLO
Olimpija, Beograd, SRB
DGN Podravja Maribor, SLO

Pokale so še prejeli:
Najboljši strelec-futsal: Mustafa Buljubašič, DGN
Podravja, Maribor, Slovenija
Najboljši igralec-futsal: Viler Jovič, DGN
Podravja, Maribor, Slovenija
Najboljši golman-futsal: Farnoto Antonio, G.S.C.
Silent Potentini, Italija
Najboljša igralka-odbojka: Andreja Sümegny,
Siketek Sport Klub SSC, Madžarska.

Pokal za prvo mesto v futsalu DGN Podravja
Zaključek tekmovanja in podelitev pokalov najboljšim
ekipam, igralcem futsala in igralki odbojke je potekal
v večnamenski dvorani »Pekarna«, kjer se je zbralo
več kot 250 gostov. Gluhe članice plesne skupine
»Sweet girls« so v kulturnem nastopu prikazale več
plesnih točk. Presenečenje večera so bili kurenti s
Ptuja, ki so nas obiskali na sami razglasitvi rezultatov
in popestrili kulturni program. V nadaljevanju in v
odličnem družabnem dogajanju s številnimi šaljivimi
igrami so sodelovali številni gluhi in naglušni, ki so se
multikulturalno družili in se pogovarjali v številnih
znakovnih jezikih vse do poznih jutranjih ur.
Odlične organizacije pa ne bi bilo brez nesebične
pomoči Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenija (pokali), Urada za šport MOM in Mestne
občina Maribor (finančna pomoč). Posebna
zahvala pa gre vodstvu in upraviteljem športnih
objektov, ki so z brezhibno izvedbo in z odlično
tehnično podporo omogočili številnim invalidom sluha
– športnikom nepozabno športno doživetje.
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

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.
Ogled V. filmskega festivala gluhih (15.12.2011)
V soboto, 3. decembra 2011 je bil v veliki dvorani Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah filmski festival gluhih, peti po vrsti. Na razpis programa ZDGNS "Kultura gluhih" se je prijavilo deset filmov različnih tematik iz društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana pod vodstvom mentorja Bojana Morda. Otvoritveni nagovor je imela predsednica ZDGNS Frida
Planinc. V nagovoru je omenila 3. december kot mednarodni dan invalidov, kateremu je bil festival posvečen. Prav
tako so bili filmi vsebinsko povezani z obeležitvijo dneva invalidov.
http://www.zveza-gns.si/film/ogled-v-filmskega-fetivala-gluhih

Moja gluhota - DGN Podravja Maribor
V tem filmu so prikazali pretresljivo zgodbo o gluhoti in različnih željah, čustvih in mišljenjih. Ali so to
sanje ali resničnost? Presodite sami.
http://www.zveza-gns.si/film/moja-gluhota-dgn-podravja-maribor

VII. gledališki festival gluhih (VIDEO)
V soboto, 19. novembra 2011, se je v večnamenski dvorani hotela Dobrava v Termah Zreče odvil
sedmi gledališki festival. Gledališki festival je izvedlo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih
občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v okviru programa Kulture gluhih Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije. Osem društev gluhih in naglušnih je pripravilo enajst gledaliških iger.
Program se je pričel z pozdravnimi nagovori predsednika društva Matevža Marinka, predsednice ZDGNS Fride Planinc in podžupana občine Zreče, Draga Šešerka. Podžupan Šešerko je v nagovoru poudaril, da občina Zreče kot
ena izmed dvanajstih občin v Sloveniji, ki so priznane kot občine, prijazne do invalidov, posveča skrb tudi premagovanju komunikacijskih ovir, ki jih imajo osebe z okvaro sluha. Program festivala sta povezovala člana njihovega društva Irena Marinko in Bojan Mežnar.
Festival je vzbudil veliko zanimanja med gluhimi in naglušnimi Slovenije ter tudi slišečimi krajani Zreč in Slovenskih
Konjic. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, več kot dvesto gledalcev jih je bilo. Dogodek sta posneli ekipa
Spletne TV ZDGNS in lokalna televizija Skala TV Info.
http://www.zveza-gns.si/gledalisce/vii-gledaliski-festival-gluhih

Obraz meseca - Bedo Črešnik (24.11.2011)
Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in cenjene gledalke! Dobrodošli v oddaji Obraz meseca. Za vas
imam eno prošnjo. Napišite mi predloge, koga naj povabim v oddajo Obraz meseca. Napišite tudi,
zakaj bi to osebo izbrali in v čem je uspela. Se pravi, to naj bo oseba, ki je gluha in uspešna. Predloge mi pošljite na elektronski naslov: obraz.meseca@gmail.com.
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca-bedo-cresnik

Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov.

Vljudno vabljeni k
ogledu in branju prispevkov
24

NAŠ GLAS

OBVESTILA IN VABILA

Januar-Februar 2012

25

OBVESTILA IN VABILA

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.
Ker Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu, ni potrebe po dežurnem telefonu (041 789 555) in ga s 1. novembrom 2011 ukinjamo.
Prosimo vas, da o ukinitvi dežurnega telefona obvestite vaše člane ter jih seznanite z novostjo
klicnega centra ter jih pozovete, da se registrirajo v klicni center, v kolikor še niso.
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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OBVESTILA IN VABILA

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«. 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.
Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »DRUŽABNIŠTVO IN
INFORMIRANJE 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.
Januar-Februar 2012

27

OBVESTILA IN VABILA

»ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJI UČENJA
SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«. Vodi tolmačica slovenskega znakovnega jezika Zlatka Hötzl. Tečaj poteka vsak torek in četrtek od 16.30 do 18.00 ure v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15.
»ZAČETNI TEČAJ UČENJA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA
JEZIKA«. Vsak ponedeljek popoldan ob 16.30 uri v prostorih društva. Prijave v pisarni društva. Vljudno vabljeni.
»TRENING NOGOMETA IN ODBOJKE« Vsaka sobota,
osnovna šoli Destrnik od 16.30 do 18.00 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije Alešu Škofu. Vljudno vabljeni
V soboto 3. marca bomo organizirali »DAN ŽENA«. Pripravili
bomo bogat kulturni program. Restavracija Skalina, Vrbanska 30,
Maribor. Pričetek ob 13.00 uri. Prijave pri predsedniku društva
Bedriju Črešniku. Vljudno vabljeni
V podružnici Ptuj bomo organizirali v soboto 10. marca »DAN
ŽENA«. Restavracija Amfora, Ptuj. Pričetek ob 17.00 uri. Prijave
pri predsedniku Lei Lukner. Vljudno vabljeni

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.
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DOGODKI V SLIKI

Januar-Februar 2012
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DOGODKI V SLIKI

Skoraj vsi ljudje umro od svojih zdravil in ne od svojih bolezni."
Jean - Baptiste Poquelin Moliere
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POEZIJA, RAZVEDRILO

PTICE SO ODLETELE
Ptičja pogača mraz lomi,
zlomi krila onemela peresa;
kljunček trka o ptičji pogači,
ognjiščih, o dobrih ljudeh.
Ščinkavec prileti na okno,
Začivka, odleti. Oh, pevček,
Postani, ostani! Hrup me podi, srca steklena.
Letim daleč v prostranstva
neznana, v domek ledeni.
Sneg pada, pada, ptice so odletele
daleč, daleč. Sameva ptičja pogača.
Majda Senica-Vujanovič

Bilo je prvič
Bilo je prvič, rekel mi je da bo nežen.
Bolelo je. Zavpila sem ko sem zagledala kri. Pokazal mi ga je, bil je velik moj
prvi izpuljeni zobek.
Gnezdo
V ordinacijo prižvižga pacient in reče
psihiatru:
“Doktor, jaz mislim, da sem ptič!”
“Kar odletite nazaj v čakalnico, jaz pa
bom poklical v bolnico, da
vam pripravijo gnezdo.”
Barva zob
Rumene zobe imam. Kaj naj storim?
“Nosite kravato zelene barve z rdečimi pikami.”
Želja
“O, mlada gospodična. Vedno kadar
vas vidim, kako se smejite, vas
želim povabiti k sebi.”
“Ste samski?”
“Ne, zobozdravnik sem.”
Spala sta skupaj
Na sprehajališču dregne študent prijatelja: “Ali vidiš tisto v mini krilu na oni
strani ceste?”
“Vidim, dobra mačka. Kaj je z njo?”
“Z njo sem že večkrat spal…”
“Res? Kje pa?”
“Na predavanjih.”
Loto

Karikatura, avtor: Bedrija Črešnik
Januar-Februar 2012

“Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati
ne zadostujejo” reče profesor,” toda
na vašem mestu bi poskusil pri lotu.”
“Kako to mislite?”
“No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7
odgovorili pravilno.”
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SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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Enoročno abecedo izdelal gluh član društva
Stevica Kronić, računalniški samouk

Članarina 2012:

zaposleni in upokojenci

ŠTEVILKE

10,00 EUR

BREZPLAČNO

brezposelni prejemniki
socialne pomoči,

študentje, dijaki in otroci

Dosegljivost
Društvo:

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni Maribor

Telefon:

02 / 252 21 82

Ponedeljek: 09:00 ‐ 12:00

Faks:

02 / 620 88 51

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

Milan Kotnik

GSM sekretar:

041 / 777 132

Bedrija Črešnik

GSM predsednik:

041 / 331 287

dgn.maribor@guest.arnes.si

Studio:
Aleš Škof

Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj

Petek: 16:00 ‐ 18:00
dgn1.maribor@guest.arnes.si

GSM vodja športa: 070/745 579

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Druženje in aktivnosti MARIBOR: Sreda in petek: 17:00 ‐ 22:00

GSM sekretar:

041 / 777 132

Sašo Letonja Predsednik GSM 031 / 809 841

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, http://www.facebook.com/drustvo.maribor
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

