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časopisa
»NAŠ GLAS«
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 Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih
Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v
sredo in petek popoldan v času družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor prejema
naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji izbor
internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih
publikacij Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva
htpp://www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis in na 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
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Izdaja: Marec 2011
Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com.
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imamo uradne ure za vse
člane DIM in 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

FEBRUARJA praznujejo:
BERDNIK Roza

LAVTAR Igor

BREZNIK Marija

MAČEK Bernarda

BUDIGAM Matilda

MEZGEC Milan

CEHNER Gabrijel

OTOREPEC Jože

ČAD Miroslava

PODGORŠEK Antonija

DIVJAK Bojan

PEVEC Franc

FEKONJA Marjan

RANER Suzana

FERČEČ Slava

RIŽNER Franc

GLAVAČ Zmago

RIŽNER Janko

GORIČAN Jože

ROKAVEC Slunjski Mira

JANŽEK Jožef

STRES Jožef

KARAS Janez

ŠIBILA Jožica

KOTNIK Anja

ŠMID Marija

KRAMBERGER Jože

UHL Nina

KRAVANJA Tea

ŽUNEC Jožica

KUNST Eva

ŽVIKART Jožica
FEKONJA Hilda

"Vse je tvoje, vendar pod enim, neskončno važnim pogojem: da vse daješ"
Thomas Merton
TOLMAČI

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

Maribor

041 600 201

dopoldan in popoldan

LIDIJA LETONJA

Destrnik

041 282 344

dopoldan in popoldan

MARIJA KOSER

Maribor

031 316 040

dopoldan in popoldan

Marec 2011
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SEKRETARJEV KOTIČEK

da jima bomo podrobneje predstavili delo,
izvajanje posebnih socialnih programov ter
aktivnosti članov v Društvu.
»Strokovna služba«
Z aktivnostmi nadaljujemo po predhodno načrtovanem urniku in izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce živeče na območju 41 občin in
mest v Podravju, kjer deluje naše Društvo. Vse
te aktivnosti so izjemno pomembne za delo in

Strokovni delavec sekretar Milan Kotnik

V tretji letošnji številki časopisa Naš glas je
veliko zanimivega branja o številnih aktivnostih, ki jih organiziramo v Društvu in v podružnici na Ptuju.
»Letna poročila«
V strokovni službi Društva smo zaključili s pripravo letnih poročil društva in jih pravočasno
oddali Ajpesu, občinam ter ostalim pristojnim
institucijam in sofinancerjem. Na 15. redni seji
Upravnega odbora društva smo 15. marca
2011 obravnavali vsa poročila za preteklo leto
in določili datum sklica redne seje skupščine,

Druženje članov

življenje vseh naših uporabnikov – invalidov
sluha, saj lahko edino v Društvu vsi uporabniki
enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo svoje spretnosti ter spregovorijo o svojih
stiskah, problemih, željah in pričakovanjih brez
strahu, da bi se kdo norčevali iz njih ali pa jih
ne bi razumeli. Zato je zelo pomembno, da vsi
zaposleni v strokovni službi Društva obvladamo slovenski znakovni jezik gluhih ljudi.

Ročne delavnice - zgibanje prtičkov

ki bo 9. aprila, kjer bomo obravnavali poročila
za leto 2010 in potrdili plan za leto 2011. Na
skupščino Društva smo povabili tudi predsednico Zveze gluhih in naglušnih Slovenije go.
Frido Planinc in sekretarja g. Matjaža Juharta,
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Predavanje v hotelu Primus Ptuj
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sredo.
Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem
in sovrstnikom v času družabništva ob sredah
in petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi
predlogi pripomorete k še boljšemu delu v
Društvu v Mariboru in podružnici na Ptuju.

15. seja upravnega odbora

Za naglušne osebe z slušnim aparatom imamo
v vseh prostorih Društva nameščeno indukcijsko zanko, kar omogoča vsem obiskovalcem
enake pogoje za komunikacijo ne glede na
okvaro sluha.
»Brezposelnost«
Brez zaposlitve ostaja vedno več gluhih in
naglušnih oseb. Trenutno je brezposelnih več
kot 36 oseb. Svetujemo, da se brezposelni člani pravočasno obrnejo na Društvo po pomoč.

Športniki na državnem prvenstvu gluhih v odbojki

Vse te aktivnosti so zelo pomembne za delo in
življenje vseh naših uporabnikov – invalidov
sluha, saj lahko edino v Društvu v Mariboru in
podružnici na Ptuju, kjer vsi uporabniki enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo
svoje spretnosti ter spregovorijo o svojih stiskah, problemih, željah in pričakovanjih.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

"Samo zdi se vam, da obstaja še
V Mariborski knjižnici

»Informativna dejavnost«
Vse informacije o dogodkih v društvu in drugih
aktualnih dogajanjih dobite na oglasni steni
društva, preberete v časopisu Naš glas in na
spletni strani www.dgnp-mb.si ter na informativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako
Marec 2011

kaj bolj pomembnega kot to,
da preprosto ostanete zvesti
sami sebi."
Guy Finley
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SLIŠIM Z OČMI
Na komornem odru Slovenskega narodnega
gledališča Maribor so nam predstavili posebni
organizirani multimedijski eksperiment "Slišim
z očmi" avtorice slovensko-ameriške umetnice
Maye Milenoviča - Workman.
Predstava je bila
v četrtek in petek
zvečer (27. in
28. januarja).
Povabili so gluhe, naglušne člane in med njimi
tudi slišeče osebe na
premiero v četrtek in ponovno
predstavo v petek zvečer. Vem,
da večina slišečih oseb ne pozna gluhote. Dvorana je bila
polna do zadnjega sedeža. Presenečen sem
bil nad takšno udeležbo. V znakovni jezik je
tolmačila Marija Koser.
Začela se je igra. Igra se je razdelila na dva
dela, prvi del brez zvoka in drugi del z zvokom.
Kako je bilo brez zvoka? Gluhi so spremljali in
se osredotočili na gibe plesalca, ki pleše svoje
gibanje na odru v tišini.
P.S. avtorice:
Slišim z očmi je multimedijski dogodek v katerem film, robot, plesalec in aktivni gledalec
tvorijo neke vrste celoto, ki poskuša odgovoriti
na vprašanje kaj pomeni biti gluha oseba v
čustvenem in eksistencialnem smislu.
Ali lahko gluha oseba postane del ustvarjalne
in produktivne družbe?
Maya Milenovič Workman

Med plesom, ko voda kaplja iz pipe, smo mi
videli tekočino iz pipe medtem, ko polnočutni,
ki so imeli slušalke na glavi niso slišali in čutili
zvoka. Za trenutek so se lahko poistovetili z
gluhimi. Istočasno je potekala video projekcija
na platnu brez zvoka.

žili slušalke in
istočasno so
neposredno
poslušali zvok
glasbe. Mi
nismo mogli
spremljali
zvoka glasbe
ampak smo
samo gledali
z očmi in se osredotočili na gibe plesa. Ples je
bil enak kot prej v času tišine, vendar glede na
drugačnost zvoka oziroma brez njega. Proti
koncu se je poleg plesalca pridružil še neki
glasbenik, ki je igral na kitaro. Izvedel sem, da
ima njegov otrok
okvaro sluha.
Po končani predstavi nas je plesalec, z njegovim
znakovnim jezikom
prosil, da izpolnimo
vprašalnike. Pravijo, da slišeči ne poznajo
dovolj gluhote in, da imajo premalo stika z gluhimi osebami.
Prevajalka Marija nam je pomagala izpolniti
vsa vprašanja. Takoj smo odgovorili in oddali
vprašalnike.
Po tem smo šli še na klepet s plesalcem. Razvila se je diskusija o predstavi. Zelo smo bili
zadovoljni z avtorico Majo, ki je moja sestra.
Imeli smo se lepo.
Radovan Milenovič

»Vsak dan, ko z ljubeznijo in radostjo
darujemo, smo lahko deležni
spoznanja, da med dajanjem in
sprejemanjem ni razlike.
Zato poslej darujmo brez zadržkov.«
Aeesha Ababio Clottey

Drugi del je potekal z zvokom. Slišeči so odlo6
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8. MAREC
Na ta dan se vsako leto spomnimo naših boljših polovic, mater, sester in drugih žensk ter
deklet, ki v naših življenjih igrajo pomembno
vlogo in jih razveselimo z majhnimi pozornostmi. Pa pravzaprav sploh vemo zakaj praznujemo 8. marec? Gre za dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti
ter dosežkov žensk. Predlog in pobudo za
tovrsten praznik je dala nemška feministka
Clara Zetkin, (1857-1933), ki se je dolga leta
borila za pravice in enakopravnost žensk. Že
leto po tem, ko je svoj predlog predstavila na
Konferenci socialističnih žensk, daljnega leta
1910 so ta dan praznovali v Avstriji, Nemčiji,
Švici in na Danskem. Od leta1917 pa vse do
danes pa Mednarodni dan žena vsako leto
praznujemo na 8. marec. Na dan žena se
odvijajo tudi številne prireditve in dogodki, ki
tako ali drugače obeležijo ta velik in pomemben dan.

ZAHVALA
ELEKTRU MARIBOR d.d.
ZA DONACIJO DRUŠTVU
GLUHIH IN NAGLUŠNIH
PODRAVJA MARIBOR
S ponosom in iskreno se globoko iz srca
zahvaljujemo Elektro Maribor d.d., predsedniku uprave Elektro Maribor, mag. Andreju Kosmačinu, direktorju sektorja za nakup in prodajo e.e. Elektro Maribor, Bojanu Horvatu in
vsem sodelavcem, ki so pripomogli k še kako
potrebni, dragoceni donaciji, ki je za Društvo
gluhih in naglušnih Podravja Maribor velikega
pomena, za kar smo vam izredno hvaležni.
Donacijo, rabljeno osebno vozilo Renault
Megane karavan, bomo
uporabljali za prevoze
invalidov sluha, ki so
obnemogli, sami in
socialno ogroženi.
Prepričani smo, da bo
podarjeno vozilo članom društva olajšalo
reševanje v vsakodnevnih situacijah in
jim omogočili prihod v
naše društvo, ki je za
invalide sluha njihov drugi dom, ter za pomoč
na domu starejšim članom.

Kot vsako leto je tudi letos naše društvo organiziralo praznovanje, za katero so mi zaupali
organizacijo skupnega kosila. Praznovanje
smo imeli 12. marca 2011 v restavraciji ŠTAJERC. Prijave je zbirala ga. Majda Kores. Vse
skupaj nas je bilo prijavljenih 54 oseb, od tega
31 žensk. Na koncu sem vsem ženam voščil
in izročil lepe cvetlice-lončnice. Ženske so bile
vesele daril. Pred koncem sem organiziral
kviz. Izbral sem tri kandidatke. Tema je bila
pomen dneva žena. Na koncu so vse tri kandidatke prejele darilo, ker so se zelo potrudile.
Vsa zahvala gre g. šefu Gregorju Ferku za
ugodno ponudbo in tudi hvala natakarjem, ki
so se prav tako potrudili.
Mitja Tomažič
Marec 2011

Hvala

Hvala

Z vašo pomočjo ste invalidom sluha omogočili
boljšo kvaliteto življenja. Sluha jim ne moremo
povrniti, lahko pa jim omogočimo enakopravnejše delovanje v vsakodnevnih situacijah.
Na podaritvi - donaciji so bili prisotni:
Predsednik uprave Elektro Maribor d.d.,
mag. Kosmačin Andrej, direktor sektorja za
nakup in prodajo e.e., univ.dipl.inž.el. Horvat
Bojan, izvršni dir. marketinga Petrovič Iztok,
Žmavcar Mladen in Zagomilšek Karin, vodja
službe za odnose z javnostjo ter številni gluhih
in naglušni člani društva.
Srečko Ostreuh
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OPRAVIČILO

DAN ŽENA
Vsako leto se 8. marca po
celem svetu praznuje mednarodni dan žena, ki ga v številnih
državah praznujejo kot državni
praznik. Bistvo in pomen mednarodnega dneva žena je zahteva in pravica po enakovredni
obravnavi
ter primerljivih priložnostih za delo in življenje
vseh družbenih skupin.
Leta 1911 so mednarodni
dan žena prvič (19. marec) zares začeli praznovati v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji in Švici, kjer se je več kot milijon žensk in moških
udeležili shodov. Poleg pravice do glasovanja
in upravljanja javnih funkcij, so zahtevali še
pravico do dela, poklicnega usposabljanja in konec
diskriminacije na delovnem mestu.
Danes je mednarodni dan
žena čas za razmislek o
napredku. Če le-tega ni, imajo ženske pravico,
da zahtevajo spremembo – vsak dan.
Prvič so ženske Sloveniji imele volilno pravico
leta 1945 in se s tem že močno približale enakopravnosti z
moškimi. Dve leti kasneje je
bilo v Ustavo Jugoslavije zapisano določilo, da ima vsaka
ženska pravico svobodno odločati o rojstvu otrok (ali splav,
ali rojstvo).

V Svetu invalidov smo vas želeli opozoriti na
velik spektakel - snemanje hrvaške oddaje
"Po lepi naši", ki je bilo 10. marca 2011 v Dvorani Tabor. Da bi zagotovili spremljanje oddaje
tudi gluhim in naglušnim gledalcem, smo v
dobri veri najeli tolmačico SLOVENSKEGA
ZNAKOVNEGA JEZIKA.
Doživeli smo hladen tuš, saj hrvaška radio
televizija ( HRT) na snemanju prisotnosti naše
tolmačice absolutno ni dovolila. Kasneje smo
izvedeli, da so bili proti njenemu tolmačenju
tudi izven kadra.
TOLMAČICO ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI
JEZIK je v dobri veri, da smo vsi enaki med
enakimi, naročila Mestna občina Maribor.
Sprašujemo se, ali hrvaški gostje sploh vedo,
da so bili gostje??? Ali sploh vedo, kaj je enakost? Kaj je strpnost?
Gluhi in naglušni so protestno zapustili dvorano. Razočaranje je bilo veliko.
Iskreno se opravičujemo vsem, ki ste bili zaradi tega nedopustnega incidenta kakorkoli prizadeti in razočarani nad nerazumnim ravnanjem pristojnih ljudi.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
S spoštovanjem in lep pozdrav
Ana Mandl, sekretarka Sveta invalidov
Mestna občina Maribor

Osmi marec, dan žena,
dan vseh mamic in deklet,
vsaka v roki nosi cvet,
vsaka srečno se smehlja.

»Malo dajete, ko dajete le od svojega
bogastva.

Jaz se tudi veselim,
vendar tudi si želim,
da imeli bi ob letu
dan žena po celem svetu.

Resnično dajete šele takrat, ko dajete
del sebe."

Aleš Škof, Ptuj
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Spoštovani

Kahlil Gibran
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GLUHI INVALIDI NA SESTANKU
O AKTIVNEM VKLJUČEVANJU
EVROPSKA PRESTOLNICA
KULTURE 2012
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
se je udeležilo sestanka v sredo, 2. marca
2011, ob 12. uri v Javnem zavodu Maribor
2012 – EPK, v Vetrinjskem dvoru v Mariboru,
Vetrinjska ulica 30, Maribor »INVALIDI V
PROJEKTU EPK 2012«.
Vršilka dolžnosti generalnega direktorja EPK 2012
doc. dr. Suzana Žilič
Fišer je vse udeležence
sestanka pozdravila, uvodoma poudarila pomen
EPK, ki prisega meje
mesta in države, da je v
projekt EPK 2012 vpeta
od samega začetka, sprva kot članica začasnega
sekretariata za EPK, nato
pa kot članica sveta zavoda Maribor 2012. Poudarila je, da je temeljni
pomen zavoda, da se dogaja kultura v komunikaciji s predstavniki različnih skupin ljudi in s
ciljem, da mesto v prihodnjem letu zaživi prijetno za vsakega obiskovalca in za vse občane
in da naj vsa invalidska društva prispevajo k
tej zgodbi.
Na pobudo Sveta invalidov Mestne občine
Maribor (MOM) predsednika Sveta invalidov
univ.dipl.prav. Aleša Škofa, ki vključuje več 19.
invalidskih društev, so predstavniki invalidskih
društev s predstavniki mariborskih invalidskih
društev s predstavniki Zavoda EPK 2012
govorili o dostopnosti prireditev njihovi kreativnosti znotraj projekta Evropske prestolnice kulture 2012.
Namen sestanka je o dostopnosti prireditev
in o kreativnem ustvarjanju invalidov.
Programski direktor zavoda Maribor 2012 Mitja
Čander (tudi invalid), je povedal, da se program šele oblikuje in da je vesel, da več ko 20.
različnih invalidskih društev želi aktivno sodelovati z novimi različnimi idejami. Mestni arhitekt Stojan Skalicki je izpostavil, da je potrebno in pomembno pri novogradnji upoštevati
Marec 2011

vse zakonske predpise ter jih narediti primerne
tudi za uporabo vsem invalidnim osebam.
Predsednik Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor Bedrija Črešnik in strokovni delavec sekretar Milan Kotnik sta pozdravila in
pohvalila Svet invalidov Mestne občine Maribor, vršilko dolžnosti generalno direktorico
EPK 2012 doc. dr. Suzano Žilič Fišer, programskega direktorja EPK Mitjo Čandra, koordinatorja vseh projektov Mirana Babiča, mest-

nega arhitekta Stojana Skalickija, vsa invalidska Društva v Mariboru in vse prisotne, poudarila sta razumevanje do predlogov našega
društva gluhih v pripravi programov EPK 2012
za gluhe invalide. Člani Društva gluhih in
naglušnih Podravje Maribor želijo aktivno
sodelovati v samem začetnem oblikovanju
programov in smo veseli, da lahko aktivno
sodelujemo v projektu GLUHI INVALIDI V
PROJEKTU EVROPSKE PRESTOLNICE
KULTURE 2012.
Na sestanku »INVALIDI in EPK 2012« so
sodelovali predsednik DGN Podravja Maribor
Bedrija Črešnik, strokovni sodelavec-sekretar
društva Milan Kotnik, član društva Srečko
Ostreuh in tolmačica slovenskega znakovnega
jezika Kaja Zlatka Hötzl.
Srečko Ostreuh
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ŽIVLJENJEPIS IN DELO
FRANCETA PREŠERNA
Rodil se je 3. decembra 1800
v Vrbi kot tretji otrok materi
Mini in očetu Šimnu na ugledni
in trdni kmetiji. Njun otrok je bil
izjemno nadarjen.
France je začel šolanje pri
svojem stricu na Kopanju pri
Grosuplju. Leta 1810 je obiskoval Ljudsko šolo v Ribnici,
kjer je bil odličnjak. Nadaljeval
je izobraževanje v Ljubljani od leta 1812 dalje.
Začel je obiskovati gimnazijo, po končani gimnaziji pa je še zaključil dva letnika tedanje
"filozofije", tako se je pripravil na univerzitetno
šolanje. Nato je odpotoval na Dunaj in končal
študij leta 1821. Vpisal se je na dunajsko pravno fakulteto.
Po izbiri študija je prišel do spora s starši. Njegova mati je želela, da bi postal duhovnik. On
je vztrajal pri svoji odločitvi, čeprav so ga
duhovniki (domači) in strici podpirali z denarno
pomočjo. Bil je Knafljev štipendist in stric Jožef
ga je pri tem podpiral. Služil si je tudi denar kot
domači učitelj v Klinkowstromovem zavodu za
katoliško mladino. Službo je moral prekiniti
zaradi svoje svobodomiselnosti. Na Dunaju je
prebiral dela mnogih pesnikov iz vseh obdobij
in odkrival pesniški svet.
Med počitnicami se je vračal v domovino. Obiskoval je strice. Leta 1824 se je zaljubil v gostilničarjevo hčer Zaliko. Leta 1828 je končal
študij in takoj odpotoval na Moravsko (zdajšnjo
Češko republiko), nato pa nazaj v Ljubljano,
kjer je nastopil svojo prvo službo kot odvetniški
pripravnik. Leta 1829 je sprejel še neplačano
delovno mesto pri državnem uradu.
Tesno je bil povezan s profesorjem Matijo
Čopom. Poznal je romantiko in miselnost. Leta
1832 je opravil sodno-odvetniški izpit v Celovcu. Zapadel v prvo življenjsko krizo zaradi pritiska domačih, ki so želeli, da se poroči z Nemko Khlunovo iz Gradca. Zavrnil je poroko. Zato
je nastalo Soneti nesreče. Postal je osrednji
pesnik zbornika Krajnska Čebelica. Čebelica
je izšla v letih od 1830 do 1848, verjetno 5
krat. V času izida četrtega zvezka je prišla v
težave zaradi cenzure. Spor je nastal zaradi
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nasprotnih mnenj glede nadaljnjega razvoja
slovenske književnosti. Prešeren in Čop sta
bila za visoko književnost v slovenskem jeziku,
janzenisti pa za književnost po ljudskem slovstvu, ki ga je cenil J.Kopitar.
Leta 1833 je Prešeren zagledal Julijo Primic,
hčer iz bogate ljubljanske družine v Trnovski
cerkvi in se zaljubil vanjo. Ta ljubezen je močno vplivala na pesnikovo življenje in ustvarjanje. Pogosto je zaprosil za samostojno odvetniško mesto, oblasti pa so ga zavrnile zaradi
svobodomiselnosti, označen kot politično sumljiv. Pozneje je Prešeren doživel veliko udarcev zaradi zaznamovanja njegovega življenja
in ustvarjanja. Julija ni sprejela njegove ljubezni. Zaročila se je z bogatašem in kasneje tudi
poročila.
Izgubil je strica, ki ga je podpiral z denarjem in
Čopa kot tesnega in najboljšega prijatelja.
Pisal in posvetil mu je pesem Krst pri Savici.
Leta 1837 se je zapletel z Ano Jerovšek, revno
služabnico pri Crobathovih, ki je bila mladoletna. Rodila je tri otroke (Terezija, Ernestina
1842-1917 in Franca). Zveza se ni poglobila,
ker je ona bila neizobražena. Ni ji posvetil
nobene pesmi za razliko od Julije. V pesmi
Sonetni venec je opeval ljubezen in nesporazum. Izgubil je ljubezen z Julijo. Zapadel je
v krizo. Vdajal se je
alkoholu in čedalje bolj
je postajal ravnodušen.
Bil je osamljen, iskal je uteho v gostilnah in v
kvantaških pesmih. Ponovno se je nesrečno
zaljubil v Jerico Podboj, hčerko gostilničarke
Metke. Posvetil ji je tudi pesem. Večkrat je
pisal pesmi in izdal pesniško zbirko Poezije.
Leta 1844 je napisal Zdravljico.
Leta 1846 je bila odobrena Prešernova prošnja za odvetniško mesto v Kranju namesto v
Ljubljani. Imel je polno dela.
V poznih časih življenja je pesniško ustvarjanje
zamrlo, bil je zagrenjen in razočaran. Hotel je
narediti samomor. Trpel je za cirozo jeter. Postal je reven in zadolžen. Ni mogel več zaslužiti
denarja. Umrl je 8. februarja leta 1849. Pokopan je v Kranju.
Radovan Milenovič
NAŠ GLAS

EVROPSKO PRVENSTVO GLUHIH V FUTSALU

ČLANI DRUŠTVA GNP OBISKALI
KRAJ MODRAŽE V OBČINI
POLJČANE UČILNICA V NARAVI
Sem Srečko Ostreuh, član Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor.
Moji prijatelji člani Društva so obiskali ERM
poligon v Modražah in si ogledali nekatere
zakonitosti delovanja narave.
Celotno predstavitev je tolmačila
prijazna tolmačica ga. Marija Koser iz
Maribora v slovenskem znakovnem jeziku za
gluhe.

Sam sem bil žalosten, da se nisem mogel
udeležiti "UČILNICE V NARAVI", obiska v
Modražah v občini Poljčane in se udeležiti ker
sem imel poškodbo noge.
Prebral in ogledal sem si video prispevek
"UČILNICA V NARAVI" katerega mi je
posredoval strokovni delavec sekretar
Društva Milan Kotnik. Ogledal sem si posneto
reportažo, ki so ji dodali tolmačenje v
znakovnem jeziku za gluhe in kaj naj
rečem " ČUDOVITO - POHVALNO".
Projekt vodi in povezuje dr. Ana Vovk Korže.
Bistvo projekta je izobraževanje za trajnostni
razvoj in pristop k odgovornemu odnosu do
naravnih virov, kar omogočajo ekoremediacijo.
Pomembno je izkustveno izobraževanje v
realnem regionalnem okolju in v povezavi z
globalnimi problemi povezanimi z vodo, prstjo
in biododiverziteto.
Projekt delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministerstvo
Marec 2011

za šolstvo in šport.
Zelo pomembno je, da so gluhi, naglušni in
gluhoslepi invalidi v stiku z naravo, da se
vključujejo v izobraževalne programe, ki
združuje štiriindvajset edukacijskih okolij za
naravne ekosisteme, spoznavanje nove
pristope reševanja aktualnih okoljskih
problemov, kot omenjate čiščenje odpadnih
voda, razlaga, kako deluje rastlinski poligon za
prečiščevanje umazane vode in kako rastline
pomagajo, da se voda prečisti.
V prihodnje si želim, da se udeležim ponovne
predstavitve UČILNICE V NARAVI v

prelepem kraju Modraže v občini Poljčane. Po
besedah naših članov društva se ponovno
vidimo, ko bodo toplejši dnevi in, ko bo narava
oživela, da bomo gluhi invalidi ponovno
doživeli košček naravnega, lepega okolja in
spoznali njegov pomen za človeka.
Hvala, kmalu se vidimo.
Srečko Ostreuh
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ČLANI PIŠEJO

DRUŠTVO GLUHIH IN
NAGLUŠNIH AKTIVNO
SODELUJE Z NEVLADNIMI
ORGANIZACIJAMI
KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE?
NVO so prostovoljne, niso ustanovljene zaradi
osebnih koristi, lahko zaposlujejo plačane
delavce, se ukvarjajo z dejavnostmi, ki prinašajo prihodek, dobiček ali presežkov ne delijo
članom ali upravi. Ustanovljene so prostovoljno in vključujejo element prostovoljnega dela,
so neodvisne, zlasti od vlade in drugih organov oblasti in od politični strank ali poslovnih
organizacij.

V nevladne organizacije v Sloveniji se prištevajo: društva, zasebni zavodi in ustanove.
V Sloveniji je registriranih okrog 21.000 nevladnih organizacij.
V ponedeljek 21. 2. 2011 sem se udeležil delavnice v prostorih PIP, Gosposvetska 83, Maribor.
Program predavanj:
Veščina oblikovanja in uveljavljanja pobud
za spremembo predpisov in politik
Splošna navodila:
Besedilo naj bo jasno in razumljivo, usklajeno
z ostalimi člani in drugo zakonodajo, takšno,
da ga je mogoče izvajati (sankcije za neizvajanje).

12

Priprava predloga
ali pobude naj
bo:
Kratka predstavitev pobudnika
( kdo smo, kaj počnemo, koliko časa,
koliko uporabnikov
imamo, javno koristno delovanitd).
Obrazložitev predloga:
Argumentirajmo zakaj je naš predlog boljši oziroma zakaj predlog pripravljavca ni primeren
glede na dejansko stanje, kakšna ureditev v
tujini in kakšne so izkušnje tam? Možen vir:
partnerske NVO iz tujine, kaj nam kažejo naši
podatki, možen vir: vodenje in obdelava podatkov in statistike iz lastne dejavnosti.
Koristne vsebine:
Zaprosilo za opredelitev do poslanih predlogov
(posamično ali zbirno), možnost osebne predstavitve argumentov, kdo vse še podpira vaš
predlog, če je dokument daljši – sami izdelajmo povzetek, je kdo že predlagal podobno.
Opisana oblika:
Naslovnik, navedba akta, ki ga komentiramo,
predlog in obrazložitev (lahko skupaj), zahteva po opredelitvi.
Amandmajska oblika:
Naslovnik, navedba akta, ki ga komentiramo,
predlog spremembe konkretnega člena, obrazložitve vsake spremembe, zahteva po opredelitvi.
Delavnice sta vodila vodja dejavnosti na področju civilnega dialoga Goran Forbici in strokovni sodelavec – pravnik Matej Verbajs, Zavoda
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij, Ljubljana.
Srečko Ostreuh

»Kadar nisi v stiku s seboj, se ne moreš
dotakniti drugih."
Anne Morrow Lindbergh
NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

ZAHVALA DIREKTORICI
MESTNE UPRAVE
Spoštovana Direktorica mestne uprave Milica
Simonič Steiner, univ.dipl.prav.
Sem Srečko Ostreuh, stanujoč Letonjeva 8,
v Mariboru. V torek, 15. 3. 2011 ste me sprejeli v
vaši pisarni, pripovedoval sem vam o svojem delu
v društvu in o delu našega Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Resnično sem vesel, da ste Direktorica mestne
uprave, ki vodi organ mestne uprave in ste odgovorni za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog
organov mestne občine Maribor, da ste mi iskreno prisluhnili mojim željam in, da po svojih močeh
pomagam gluhim, naglušnim in gluhoslepim invalidom in vsem invalidom.
Zaposlen sem bil v društvu v programu javnih del,
ki mi je z 31. 12. 2010 poteklo. Sedaj prostovoljno
sodelujem in pomagam pri številnih društvenih
aktivnostih in osveščanju in informiranju širše jav-

SPREJET ZAKON O
SOCIALNEM PODJETNIŠTVU
Državni zbor je v ponedeljek,
dne, 7. marca 2011 sprejel
Zakon o socialnem podjetništvu, to je pomemben zakon, ki
ureja vprašanja socialne ekonomije in utrjuje temelje socialnega podjetništva, solidarnosti
in neprofitnosti.
Zakon o socialnem podjetništvu je pomembna
možnost za zaposlovanje najbolj ranljivih skupin na trgu dela ter za razvijanje novih produktov in storitev. Socialno podjetništvo odpira
nove možnosti, ne samo
socialne ekonomije, tudi
posrednega vstopanja na
trg dela, storitev in produktov.
Tudi Predsednik republike
dr. Danilo Türk z veseljem
pozdravlja odločitev državnega zbora, s katero so
poslanke in poslanci soglasno sprejeli Zakon o
socialnem podjetništvu in verjame, da bodo
pozitivni učinki zakona kmalu vidni.

nosti o pravicah gluhih, naglušnih in gluhoslepih
oseb ter o možnostih vključevanja v aktivnosti
našega društva, skrbno pripravljene akcije s strani
strokovne službe društva, ki je edina invalidska
organizacija na območju Podravja, da je osnovna
dejavnost Društva skrb in strokovna pomoč invalidom sluha, ki nudi uporabnikom vse pogoje za
koriščenje programa družabništva, ne glede na
njihovo funkcionalno okvaro in v specialnih oblikah
medsebojnega komuniciranja.
Iskreno, globoko iz srca se Vam zahvaljujem
Srečko Ostreuh

Vir: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf
Srečko Ostreuh

Popolna prisotnost tukaj in zdaj je
najboljše zagotovilo za svetlo
prihodnost."
Guy Finley

Marec 2011
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PROBLEMATIKA BREZPOSELNOSTI

PROBLEMATIKA
BREZPOSELNOSTI MED
INVALIDI SLUHA V PODRAVJU
V LETU 2011
V letu 2010 smo se prijavili na razpis ZRSZ na
nacionalni ravni skupaj s še šestimi društvi
gluhih in naglušnih iz celotne Slovenije
na program "Pomoč in varstvo za invalide" pod
nazivom "Psihosocialni program pomoči družinam z gluho ostarelo osebo oziroma posameznimi ostarelimi gluhimi osebami v RS - osebna asistenca" v katerega smo želeli v letu

1. Družabništvo in spremstvo,
2. Pomoč invalidski organizaciji in
3. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin,
vendar se zaradi omejitev v razpisu nismo
mogli prijaviti na te življenjsko izjemno

pomembne programe, ki jih v našem društvu
izvajamo že več kot 20 let.

2011 vključiti tri brezposelne gluhe osebe, ki
so s svojim delom v lanskem letu oskrbovali
38 starejših invalidov sluha tako na njihovem
domu, kot v domovih za ostarele na področju
delovanja našega društva v Podravju.

Na razpis smo želeli kandidirati še s tremi programskimi sklopi za vključitev še 5 gluhih oseb
na področju socialnega varstva predvsem za
invalide sluha:
14

Zavrnjeni so bili vsi prijavljeni programi. Po
informaciji, ki sem jo prejel iz sorodnega društva gluhih iz Kranja, so tam celo izvedli žrebanje za izbiro kandidata.
V društvu smo po zavrnitvi vlog za vključitev v
javna dela sklicali krizni sestanek vodstva

društva, kjer smo se seznanili z novo nastalo
situacijo in celotnim izpadom iz programa javnih del (vsi do sedaj zaposleni so tudi gluhi in
invalidi).

NAŠ GLAS

PROBLEMATIKA BREZPOSELNOSTI

podeljen status invalidske organizacije, kar je
svojevrstno priznanje in potrjuje družbeno koristnost in nujnost obstoja naše organizacije v
Podravju, ki kot edina izvajamo omenjene
socialne programe za to kategorijo invalidov. ZRSZ kot podaljšana roka države in
MDDSZ bi moral pravočasno preveriti vse

Sprejeli smo zaključek, da bomo za gluhe,
naglušne in gluhoslepe člane, ki nujno potrebujejo pomoč poskusili še s prijavo na druge
podobne razpise EU oz. ministrstev.
Vsi lanskoletni udeleženci v programu javnih
del so izjavili, da želijo prostovoljno še naprej
pomagati za kar smo jim iskreno hvaležni.
Naloga vodstva društva in sekretarja pa
je pospešeno iskanje rešitev oz. prijave na
druge razpise za vsaj eno do tri zaposlitve s
katerimi bomo lahko zagotovili nemoteno izva-

janje pomoči za invalide sluha. Trenutno ob
sodelovanju z Raciom iz Celja in Ozare in
Maribora aktivno sodelujemo pri vključevanju
čim večjega števila brezposelnih oseb v usposabljanje na delovnem mestu tako v našem
društvu (4 gluhe osebe), kot v drugih podjetjih
in Ozare.
Osebno v izvajanju vseh naših posebnih socialnih programih vidim poslanstvo našega društva, da pomagamo gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem v vseh življenjskih situacijah. V
društvu imamo od MDDSZ podeljen status
društva, da delujemo v javnem interesu in
Marec 2011

učinke tako imenovanega varčevanja in polovičnega zmanjšanja sredstev na področju javnih
del za leto 2011, ki ne pomeni samo krčenje
števila zaposlenih in izvajanja programov
predvsem v invalidskih organizacijah in društvih ampak sinergijsko onemogoča in bistveno

zmanjšuje izvajanje pomoči in obseg pravic za
populacijo večine invalidov v RS, kar je povsem v nasprotju s smernicami zapisanih v
Konvenciji OZN o pravicah invalidov, ki jo je
podpisala naša država ter še posebej opredelila v akcijskem načrtu RS za invalide ter
v Strategiji Dostopna Slovenija, ki naj bi upoštevala človekovo raznolikost, enakost in družbeno vključevanje.
Milan Kotnik
Strokovni delavec-sekretar
15
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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.
»Slišim z očmi« gledališka predstava v SNG (27. januar 2011)
V mariborskem gledališču so premierno uprizorili multimedijski eksperiment »Slišim z očmi« slovenskoameriške umetnice Maye Milenovic Workman. Projekt je nastal tudi v koprodukciji z mariborskim gledališčem in ob finančni podpori Ministrstva za kulturo. »Slišim z očmi« je multimedijski dogodek, v katerem
film, robot, plesalec in aktivni gledalec tvorijo neke vrste celoto, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj
pomeni biti gluha oseba v današnji Sloveniji in v svetu, tako v čustvenem kot eksistencialnem smislu.
http://www.rts.si/slisim-z-ocmi.html
Valentinovo na Ptuju (1. marec 2011)
Valentinovo je dan, ko zaljubljenci drug drugemu izkazujejo ljubezen. Tudi v podružnici na Ptuju je bilo v
znamenju dneva ljubezni. http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-podruznice-ptuj
Invalidi in EPK (2. marec 2011)
Udeležili smo se sestanka o vključevanju invalidov v projekt Evropska prestolnica kulture 2012, na katerem je bilo govora tako o dostopnosti prireditev, kakor tudi o kreativnem ustvarjanju invalidov. Programski
direktor EPK Mitja Čander je poudaril, da se program šele oblikuje in da za pobude ter ideje o sodelovanju preko 20 različnih invalidskih društev še ni prepozno, medtem ko je mestni arhitekt Stojan Skalicki
izpostavil kako pomembno je pri novogradnjah upoštevati vse zakonske predpise ter jih narediti primerne
tudi za uporabo invalidnim osebam.
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011030205625509
Predstavitev podružnice Ptuj (8. marec 2011)
Ptujska podružnica je bila ustanovljena 5. decembra 2009 na željo gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov
zaradi oddaljenosti od matičnega društva. Člani se zato sedaj lahko udeležujejo raznih dejavnosti in prihajajo po pomoč v bližini svojega kraja.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-podruznice-ptuj
Obraz meseca Aleš Škof (14. marec 2011)
Naš današnji gost je Aleš Škof, ki ga poznamo kot športnika, ki je v svoji nogometni karieri dobil naziv najboljšega strelca. http://www.zveza-gns.si/slovenija/obraz-meseca-ales-skof
Najbolj pustno društvo (14. marec 2011)
Na Ptuju imajo že tradicionalno najbolj bučno pustovanje v Sloveniji, saj v množici več tisoč maškar zvonijo in ropotajo kurenti. Poglejte, kakšne maske so si letos nadeli člani ptujskega društva!
http://www.zveza-gns.si/slovenija/najbolj-pustno-drustvo

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov.

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov
Info DGNP Maribor
Marec 2011
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OBVESTILA IN VABILA

KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA
Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da
komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku.
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati.
Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na
naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate na sledeči način:
- Mobitel: SMS sporočila, Video klic (UMTS)
- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si,
spletni pogovor v živo in
- telefaks 05 906 36 16
Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je
031 777 600. Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.
Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje.
Info Društva

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tolmačev Slovenija na GSM številki:

031/752 554 ali 031/354 600.

V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum in čas
Info Društva
tolmačenja ter vaše ime in priimek.

DEŽURNI TOLMAČ
Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč zaradi
bolezni, ...). Dežurni tolmač GSM številka: 041/789 555.
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in
praznikih.
Info Društva

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do
tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje tudi zahtevati.
Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/pravicegluhih-in-naglusnih-studentov/.
Info društva
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OBVESTILA IN VABILA

PRIPRAVA VIDEO NOVIC
Vljudno vabljeni k pripravi video novic v Društvu vsako sredo in petek popoldan. Prijave pri predsedniku društva.
IZLET NA ROGLO, ki bo v nedeljo 1. maja. Zbor članov na Rogli
ob 8.00 uri. Prijave do 29. aprila pri predsedniku podružnice na Ptuju.
Vljudno vabljeni
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNE STRANI na: www.dgnp-mb.si in
www.facebook.com kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »Družabništvo in informiranje članov« (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov), Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15. Informacije podaja 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 v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v
družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen poseben
RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
Brezplačno izobraževanje "KAKO DO ZAPOSLITVE?" je namenjeno vsem
gluhim in naglušnim osebam, ki se želijo seznaniti s tem, kako priti do zaposlitve.
Dostop kot gost za ogled: http://edu.uni-mb.si/

PODRUŽNICA PTUJ, Potrčeva ulica 34, Ptuj.
Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.
Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00 do
22.00 ure.
Marec 2011
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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.
Več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.dgnp-mb.si
www.facebook.com pod »Društvo Gluhih Maribor«. Vljudno vabljeni

in

Vsako nedeljo imamo v športni dvorani Campus Ptuj »TRENING
NOGOMETA IN ODBOJKE« od 16.00 do 17.30 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije Alešu Škofu. Vljudno vabljeni

Vsak torek ob 14.30 v VDC Sonček in v Društvu gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, Trubarjeva 15 vsak torek ob 17.30 uri in v četrtek ob 17.00 uri so
»ZAČETNI TEČAJI UČENJA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«, ki
ju vodi tolmačica slovenskega znakovnega jezika Zlatka Hötzl.
Vljudno vabljeni
Vsak zadnji petek v mesecu ob 17.00 uri organiziramo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor
»ROČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE«. Delavnice so namenjene
vsem, ki jih zanima izdelovanje in priprava izvirnih ročnih izdelkov.
Vljudno vabljeni
V pisarni Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor na Trubarjevi
15 in pisarni podružnice Ptuj, Potrčeva 34 na Ptuju se lahko prijavite
v času uradnih ur na RAZPISE ZA LETOVANJE, ki ga je objavila
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter naše Društvo
za koriščenje POČITNIŠKIH KAPACITET.
Vljudno vabljeni
20
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OBVESTILA, VABILA

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

PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI
bo v petek 15. aprila 2011 ob 18.00 uri v prostorih podružnice na Ptuju.
Vljudno vabljeni

VAŽNO OBVESTILO
PRAVICA DO TOLMAČA KONČNO ZAGOTOVLJENA TUDI NA FAKULTETAH
S pričetkom marca je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdalo dopis, da imajo gluhi študentje pravico do tolmača ves čas študija in da so univerze in visoke šole dolžne poskrbeti za tolmačenje
iz posebnih sredstev.
Dopis si lahko preberete spodaj. Dostopno pa je tudi na naši spletni strani www.dgnp-mb.si
Veseli smo, da so končno prisluhnili potrebam gluhih študentov, kljub temu pa ostaja še odprto vprašanje
za srednješolce. Pravico uveljavljate ob vpisu na višješolski študij v referatu fakultete.
Info društvo

Marec 2011
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DOGODKI V SLIKI

DAN ŽENA NA PTUJU
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NAŠ GLAS

DOGODKI V SLIKI

TRENING ODBOJKA
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DOGODKI V SLIKI

AKTIVNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

24

NAŠ GLAS

DOGODKI V SLIKI

AKTIVNOSTI ČLANOV DRUŠTVA
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DOGODKI V SLIKI

PUSTNI TURNIR V CELJU

Vsak dan je nova priložnost. Včerajšnji dan je minil in se ne bo
več vrnil. Danes je prvi dan tvoje prihodnosti."
Louise L. Hay
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POEZIJA, RAZVEDRILO

ŠALE
HIŠICA
Stoji na bregu hišica
mala in pa nizka,
v njej živi družinica,
veselo v njej se stiska.
Ni zidana umetniško,
pobarvana je belo,
za okni pa ni žalosti,
v njej je vse veselo.
Domačnost je v tej hišici,
jo obiskuje vsakdo rad,
še prostor dobi pri mizici,
pa naj bo star al mlad.
Avtorica pesmi: Alojzija Lukner

V kasarni - dober vic
General pregleduje celo četo
novodošlih vojakov.
Med pregledom enega od vojakov
potreplja po ramenih.
"No, kako si kaj sinko?" ga vpraša.
"Končno sem te našel! Mama te pa išče
že od mojega rojstva!"

Večna tema - črnolaske
in blondinke
Zakaj so vici o blondinkah tako kratki?
Da jih črnolaske preje razumejo.

Ta pa je fora
Pride blondinka na avtobus in pravi
nekomu, ki sedi:

MATERINSKI DAN
Tolmun čustev je tvoja neutrudljiva duša,
željna vsega lepega, po ljubezni hrepeniš.
Prisluškuješ izpoved davnine, slišiš ihtenje
ljubezni in bolečine.
Iz mrakobe se zbudiš, hitiš v čarobni svet,
si drevo, ki po neurju še globlje požene korenine.
V življenju uspehi se vrstijo, duša prepeva.
Življenje je zate mozaik, ki daje in jemlje.
Usmiljeno je tvoje srce, žametne tvoje roke.
Upaš in verjameš v dobroto ljudi,
življenje poklanjaš, za resnico se boriš.
Ljubiš svoj dom, za otroke skrbiš.
Avtorica pesmi: Ivanka Simonič

"Gospod ali lahko vstanete? Težko
stojim, ker sem noseča."
"A res," pravi gospod, "ja koliko časa pa,
da se še nič ne vidi ?"
"Pol ure," pravi blondinka, "pa me še
vedno bolijo noge."

Ljudožerec
Vprašanje : Kaj reče ljudožerec ko vidi
mrtveca v krsti?
ODGOVOR: Pa ne spet konzerva!

Razumevanje šal
Zakaj se blondinka smeje vicu trikrat?
1. Ko ga sliši.
2. Ko ji ga razložiš.
3. Ko ga razume.

Pustni vic
Kako blondinka pridobiva marmelado?
Tako, da olupi krof. :)

Marec 2011
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SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

TUJI ZNAKI
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Enoročno abecedo izdelal gluh član društva
Stevica Kronić, računalniški samouk

Članarina v letu
2011:

ŠTEVILKE

- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR

- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci

BREZPLAČNO.

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

Druženje in aktivnosti podružnica PTUJ: Petek: 17:00 ‐ 22:00

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
Podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, www.facebook.com
Časopis urejajo: Milan Kotnik, Lidija Salamon
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,
Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

