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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  76 LET  

n a š g l a s 

BOBA LETA 2008 
je dobil Milan Kotnik, sekretar društva za izjavo: 

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih« 

 
Na pragu Novega leta  

naj vam »čas vladar« nakloni spoznati prave ljudi, 
storiti prave reči, 
ubrati prave poti, 

ter v sebi in drugih najti le dobre sledi. 
 
 

 
 

Srečno 2010 
Srečno 2010 
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MARIJA KOSER  Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

SUZANA NOVAK  Celjska ul. 14, 2000 Maribor   041 600 201  

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj  041 282 344  

dopol. in popoldan 

dopol. in popoldan  

dopol. in popoldan 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

KAJA ZLATKA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor  040/241 505 od 8.00 do 18.00 

V mesecu decembru nam je 
ostalo še nekaj aktivnosti, ki 
jih bomo izvedli do konca 
leta. Uspešno smo izpeljali 
otvoritev podružnice na Ptu-
ju. Otvoritev je opravil župan 
Mestne občine Ptuj gospod 
Štefan Čelan skupaj s pred-
sednikom podružnice Ptuj 
Sašom Letonjo. Pripravili 
smo tudi krajši kulturni pro-
gram. Prisotni so bili mediji, 
novinarji in naša Spletna 
TV. 
Na področju kulture smo se 
udeležili gledališkega festi-
vala v Žalcu na katerem je 
naša gledališka skupina 
dosegla veliki uspeh. 
Vsak petek še vedno pote-
kajo naše ročne delavnice in 
učenje neznanih besed, ki 
jih vodi tolmačica Kaja-
Zlatka Hötzl. Tokrat so imeli 
polne roke dela z novoletni-
mi voščilnicami. 
11. decembra smo izvedli 
novoletni šahovski turnir. 

VSEBINA  STRAN 

Uvodnik      2 

Obvestila in čestitke                   3 

Sekretarjev kotiček              4 - 6  

Člani pišejo                        7 - 13 

Šport                                       14    

Obvestila, vabila      15 - 18  

Dogodki v sliki                 19 - 20 

Poezija                                    21 

Zadnja stran                           22 

18. decembra smo organizi-
rali  prihod  Božička,  ki  je 

obdaroval otroke naših glu-
hih in naglušnih članov. 
19. decembra je bilo organi-
zirano novoletno srečanje 
članov podružnice Ptuj. 
26. decembra bomo imeli 
novoletno srečanje gluhih in 
naglušnih članov v Gostišču 
Černe, kjer se bomo skupaj 
pozabavali, izvedli kulturni 
program ter se poslovili od 
starega leta. 
Vse načrtovane aktivnosti 
od januarja do decembra 
smo v letošnjem letu uspeš-
no izvedli in zaključili v veli-
ko zadovoljstvo vseh gluhih 
in naglušnih članov društva. 
Med gluhimi se pojavlja ved-
no večja brezposelnost, 
zato svetujem vsem brezpo-
selnim, da se oglasijo v 
društvu, kjer jim bodo pos-
kušali pomagati ob sodelo-
vanju Racia in drugih institu-
cij. Želim v prihodnjem letu 
čim več gluhim do novih 
zaposlitev. 
V prihajajočem letu 2010 
vam želim veliko sreče, 
zdravja in osebnega zado-
voljstva. 

predsednik 
Bedrija Črešnik 

UVODNIK 

Začetek izdajanja  
časopisa »NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

SPREMLJAJTE  
OBJAVE 

 NA INTERNETU 
Od 9. maja 2005  vse 

dogodke, aktivnosti, pro-
grame in ostale koristne 

informacije objavljamo tudi 
na internetu na naši spletni 

strani. 
www.dgnp-mb.si 



NAŠ GLAS 

ČESTITKE 

Stran  3 

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 ostalih pomembnih informacij. 
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 v času družab-
ništva članov. 
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji 
izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora. 
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na  spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / 
Časopis.                                                                                                              

Info Društva 

December  2009 

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE    
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI  VAŠE  

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

 
Marica Artič 

Ivica Burggraf 
Bogo Burk 

Marta Cimerman 
Antonija Debevc 
Matjaž Debevc 
Robert Debevc 

 
Silva Steiner 
Dijana Škof 

Janez Vidovič 
Darinka Krajlah 
Petra Oprešnik 
Silva Pavlinek 
Mateja Rustja 

 

»  Povsem varno je, da se postavim zase. 
Stojim na svojih nogah. Sprejemam svojo moč in jo uporabljam.   « 

 

Louise L. Hay  

 
Je mnogo stvari, ki si jih želiš 

in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš, 
so skromne besede, ki pomenijo veliko 

in so prijateljstva, ki obstajajo. 
 

Naj bo tvoja pot posuta z rožami sreče 
in naj bo na tvojem licu vedno nasmeh. 

 

Vse najboljše 
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Praznični december je tu in tudi vzdušje v Društvu je še 
posebej temu primerno, čeprav delovno nič kaj manj 
zahtevno in obsežno. Že v mesecu novembru so pote-
kali sestanki in priprave na svečano otvoritev podružni-
ce Društva na Ptuju. Prav poseben dan je bil 5. decem-
ber 2009, saj smo takrat vsi nestrpno pričakovali otvori-
tev prostorov podružnice na Ptuju in goste na svečani 
prireditvi ob tem dogodku. Med gosti je bil župan Mest-
ne občine Ptuj g. Štefan Čelan ter številni predstavniki 
medijev. V kulturnem programu, ki je sledil je bilo zaz-
nati veliko pozitivne energije in veselega pričakovanja, 
kar so gosti vsakokrat pozdravili in jih nagradili z buč-

nim aplavzom vse tri skupine nastopajočih 
mladih gluhih in naglušnih deklet iz Ptuja in 
Celja. Po slavnostnih govornikih in  zaključku 
svečane akademije sta predsednik podružni-
ce Ptuj g. Sašo Letonja in župan g. Štefan 
Čelan simbolično prerezala trak in tako pre-
dala prostore podružnice Ptuj na Potrčevi uli-
ci 34, v uporabo vsem gluhim, naglušnim in 
gluhoslepim ljudem iz Ptuja in sosednjih 
občin. 
V sredini decembra smo imeli 1. sejo komisi-
je za tehnične pripomočke, ki tako kot vsako 
leto po razpisnih merilih izbere gluhe prejem-
nike tehničnih pripomočkov. Takoj naslednji 
dan je bila zadnja letošnja seja Upravnega odbora, kjer smo obravnavali še zadnje, za 
Društvo in gluhe, naglušne ter gluhoslepe pomembne  zadeve. Hkrati pa smo pripravljali 
smele načrte za naslednje leto in s skrbjo gledali v negotovo prihodnost in v naraščajočo 
krizo, ki se nezadržno širi v vse pore vsakdanjega življenja in še najmanj prizanesla popu-

laciji invalidov sluha, ki so vedno bolj na udaru 
številnih odpuščanj v podjetjih. Zato smo 
decembra nadaljevali z aktivnostmi strokovne 
službe z namenom pomagati številnim brezpo-
selnim in jim poskušali ob pomoči RACIA omo-
gočiti čim več pomoči pri iskanju nove zaposlit-
ve.  
Zavod RS za zaposlovanje je že začel pošiljati 
prve pogodbe za vključitev v programe javnih 
del v podpis nam in občinam, kjer imamo 
soglasja za izvajanje in vključenost v javnih 
delih za štiri gluhe brezposelne osebe, ki bodo 
opravljale dela in naloge v okviru že obstoječih 

posebnih socialnih programov Društva. S tem  dajemo zelo velik poudarek našemu cilju, 
da  gluhi  in  naglušni  delamo  za  gluhe  in  naglušne  in  s  tem  ohranjamo socializacijo,  

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

Sodelovanje Društvo, tolmači in Racio 

Sašo Letonja in g. Štefan Čelan ob uradni predaji prostorov 
podružnice na Ptuju 
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socialno vključenost številnim gluhim, pri razvoju in ohranitvi delovnih sposobnosti teh 
oseb, ki pod strokovnim vodstvom in mentorstvom skupaj izvajamo izjemno pomembne 
posebne socialne programe s katerimi omogočamo invalidom sluha bolj enakopravno živ-
ljenje v družbi. 

Bivši sekretar ZDGNS, mag. Aljoša Redžepovič je 
decembra letos prejel priznanje za življenjsko delo za 
več kot trideset let neutrudnega in požrtvovalnega 
dela z gluhimi in naglušnimi, ki ga je podelilo Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve na slavnostni 
podelitvi nagrad in priznanj za delo na področju social-
nega varstva v letu 2009. Iskreno čestitamo za prejeto 
priznanje. 
Naša država je nagradila z nacionalnim jezikovnim 
priznanjem dolgoletno delo številnih gluhih prostovolj-
cev, Združenja tolmačev za znakovni jezik, Zavoda za 
gluho in naglušno mladino ter Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije za izdelavo didaktičnega pripomo-
čka za učenje in poučevanje mednarodne kretnje in 

slovenskega znakovnega jezika. Za prejeto priznanje iskreno čestitamo. 
Klicni center za gluhe in težko naglušne osebe deluje že od septembra letos. Svetujemo 
vsem članom, da se prijavijo in uporabljajo storitve klicnega centra npr.: za komuniciranje 
z občino, z zdravnikom, delodajalcem ali s centrom za socialno delo ali drugimi institucija-
mi. Komunicirate lahko preko SMS sporočil ali video klicev, mobilnega telefona UMTS, 
elektronske pošte, video klica na računalniku in tudi preko faksa. 
Vsak davčni zavezanec, ki je prebivalec Republike Slovenije v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino, lahko do 0,5 % dohodnine, odmerjene 
od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
nevladnim organizacijam. Informacija o možnosti doniranja dela doho-
dnine je objavljena na naši spletni strani. 

Televizija Slovenija je s 15. decembrom 2009 začela 
prenašati osrednjo informativno oddajo Dnevnik v 
slovenskem znakovnem jeziku gluhih oseb. Neposre-
den prenos poteka vsak dan, ob 19.00 uri na TV SLO 

3. Kadar se bodo seje Državnega zbora zavlekle tudi po 19.00 uri bo 
Dnevnik predvajan takoj po zaključeni seji. 
Od septembra letos sodelujem v Svetu invalidov na Mestni občini Maribor, ki ga je imeno-
val župan MOM g. Franc Kangler z namenom, da s skupnimi predlogi in mnenji zagotovi-
mo pogoje, da bo mesto Maribor invalidom prijazno mesto.  

 

»Vsako jutro si recite »ZMOREM!« in s kupa potegnite karto, ki vas bo s 
pozitivnimi sporočili na obeh straneh vodila skozi dan.«              

  Louise L. Hay  

Davčna uprava  
Republike Slovenije 

Mag. Aljoša Redžepovič 
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"Vse dobre stvari se zgodijo tistim, ki verjamejo, da je vse dobro." 
            Guy Finley 
 

Vsem članicam, članom in sodelavcem se na tem mestu iskreno zahvaljujem za njihovo  
aktivno sodelovanje v številnih aktivnostih Društva in za njihovo pogostokrat prav požrtvo-
valno in z veliko lastnimi odrekanji vključevanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti v Druš-
tvu, da smo danes vsi skupaj lahko ponosni na naše uspehe, na Društvo, ki s svojimi dob-
rimi deli in objavami v medijih prinaša vedno več gluhim, naglušnim in gluhoslepim mož-
nost boljšega in enakopravnejšega vključevanja v življenje in delo v Društvu in družbi. 
Še posebej pa se zahvaljujemo številnim polnočutnim ljudem, ki so vsak na svoj način 
pomagali, prispevali denarna ali materialna sredstva s katerimi smo  številnim gluhim, 
naglušnim in gluhoslepim ljudem omogočili lažje premagovanje številnih stisk in težav s 
katerimi se vsakodnevno srečujejo. 
Ob prihajajočih božičnih praznikih vsem želim obilo radosti, veliko osebnega zadovoljstva 
v življenju, ljubezni, veselja  in zdravja v letu 2010. Srečno! 

Strokovni delavec-sekretar  
Milan Kotnik 

Gostje na otvoritvi podružnice Ptuj 

Prijetno druženje s Piko 

Seja izvršnega odbora podružnice Ptuj  

Pika na obisku  Izdelava voščilnic 
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OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV 
 
3.12.2009 je bil mednarodni dan invalidov in smo se odpravili Lea, Bogdan in jaz Suzana 
kot tolmačka  v imenu društva gluhih in naglušnih Podravje po predhodnem dogovoru z 
VVZ in šolami za obisk, kjer smo predstavili otrokom in učiteljem pa tudi ravnateljicam kaj 
pomeni gluhota. 
Obisk je bil že ob 8 uri v VVZ Pobrežje na katerem so nas lepo sprejeli. Otroci so bili nav-
dušeni in nas povabili k zajtrku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslednji obisk je bil v VVZ Jadvige Golež na katerem smo se z otroci ravno tako pogo-
varjali kaj pomeni slovenski znakovni jezik ter se igrali pantomimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vseh obiskih v vrtcih smo se odpravili še na Osnovno šolo Borci za severno mejo na 
katerem so bili prisotne tudi predstavnice iz Društva slepih in slabovidnih, kjer so prestavili 
kaj pomeni slepota in slabovidnost. Z Leo sva predstavile kaj pomeni gluhota in zakaj glu-
hi uporabljajo svoj jezik, to je slovenski znakovni jezik. Tudi otroci v osnovni šoli so bili 
navdušeni s predstavitvijo, saj so postavljali veliko vprašanj. 
Končali smo ob 14 uri z lepimi vtisi in bili smo še povabljeni za ponovno prestavitev v nas-
lednjem letu. 

Suzana Novak 

Vrtec Pobrežje enota Greenwich 

Vrtec Jadvige Golež enota na  Ertlovi ulici Vrtec Jadvige Golež enota na  Betnavski ulici  

"Moč naše šibkosti je neznatna, če se šibkosti ne bojimo." 
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PREDSTAVITEV SZJ V OSNOVNI ŠOLI POLJČANE 
 

Bil je in popoldan, ko mi je sekretar g. Milan Kotnik  dal 
predlog, če bi prevzela en projekt, ki so si ga v društvu 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor zastavili. 
Predstavitev znakovnega jezika na osnovnih šolah za 
prvo triado. 
Najprej je o tem projektu seznanil ravnateljico go. Fran-
cko Mravlje osnovne šole Poljčane in potem sva se z 
ravnateljico go. Francko Mravlje in jaz kot tolmač zna-
kovnega jezika dogovorile za termine. 
Težko pričakovan dan za  učence je  bil  v ponedeljek 
7. 12. 2009 ob 8:25 uri, ko sem prvič stopila v učilnico 

1.a razreda in v krogu so me pričakali učenci. Z menoj je bil tudi go. Sašo Letonja, kot glu-
ha oseba in seveda, da je naredil nekaj fotografij. 
Predstavila sem se učencem in razložila kdo je tolmač 
znakovnega jezika, nato sem jim razdelila liste na kate-
rih je bila enoročna abeceda. Takoj so začeli že sami 
poizkusiti kako se črkuje. 
Skupaj smo šli skozi celo abecedo, da sem jim lahko 
pokazala pravilen položaj prstov, nato pa je vsak črko-
val svoje ime. Nekateri so hoteli sami črkovati, nekate-
rim pa sem pomagala. Za na konec pa sem jim v zna-
kovnem jeziku predstavila pravljico Žabji kralj. Vsi so 
me »z odprtimi usti«  poslušali in ponavljali za menoj. 
V njihovem razredu bi lahko sedela celi dan, a so naju 
že čakali učenci 3.b razreda. Ker so bili že malo večji so svojo ime črkovali samostojno. 
Potem so sledila  vprašanja iz strani učencev: »ali gluh lahko govori?«, potem sem jim 
obrazložila kakšni invalidi sluha še obstajajo ( gluh, gluhonem, nem, naglušen in gluhos-

lep) Potem sem jih malo »prisilila« v razmišljanje in 
morali so sami ugotoviti, kako bi v kretnji pokazali : 
avto, hiša, šolska torba, muca, pes, žirafa, slon, jesti, 
piti, lačen in pozdrav). 
Na začetku je bilo težko, a ko so se opogumili in videli 
da to ni tako težko so hoteli čim več znati in kretati. 
Spet nas je čas preganjal in morala sva iti še v 2. b raz-
red, ki so naju lepo sprejeli. 
V vseh razredih je bilo zelo veliko zanimanje za kretnje 
in črkovanje. Žal pa je vsega lepega enkrat konec, 
morala sva iti. 

Drugi dan 8. 12. 2009 ob 8:15 sem najprej začela v 2.a razredu, nato 3.a razredu  in na 
koncu še 1.b razredu. 
Na  hodniku  med  odmorom  me  je  ustavila  učiteljica 3.b razreda in me prosila za list z  

Lidija Letonja z razredničarko in učenci 1. a 

Lidija Letonja tolmačka SZJ 

Učenje enoročne abecede 
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enoročno abecedo, kajti učenci so pričakovali, da bodo prvo šolsko 
uro začeli z utrjevanjem  enoročne abecede potem pa nadaljevali s 
poukom, a žal učiteljica ni imela lista, zato ni znala  enoročne abe-
cede. 
To je zelo lepo doživetje, ko veš, da si naredil nekaj lepega in kori-
stnega za gluhe, da bodo otroci znali pristopiti h gluhemu in mu 
pomagati. V 3. razredu so učenci in učiteljica znali že dvoročno 
abecedo, enoročna abeceda pa je za vse bilo nekaj novega. 
Z ravnateljico sva se potem dogovorile, da bi v naslednjem šol-
skem letu začeli ponovno s 1. razredom in potem še v višjih razre-
dih. 
Da bodo potem vsi na šoli znali abecedo in bo šola » bolj tiha « 

Želim pa v prihodnje, da bi v vseh osnovnih šolah imeli posluh za  tovrstne projekte. 
Samo s pomočjo otrok bo gluhota »slišna in razumljiva« več polnočutnim ljudem. 

Lidija Letonja 

PREDSTAVITEV SLUŠNIH APARATOV »NEUROTH« 
Predstavitev slušnih aparatov »NEUROTH« bo v sredo 20. 1. 
2010 ob 19.00 uri v prostorih društva . 
Podjetje Neuroth slušni aparati nam želi predstaviti in sveto-
vati kako uporabljati slušne aparate za izboljšanje življenja.  
Neuroth je najstarejše Avstrijsko družinsko podjetje za slušne 
aparate. Podjetje je leta 1917 na Dunaju ustanovila Paula 
Neuruth (sama je bila naglušna).  

Na avstrijskem tržišču je vodilno podjetje na področju akustike slušnih aparatov, komple-
ten sogovornik na področju medicinske tehnike za specialiste ORL in ustanov, ki se 
ukvarjajo s tem. Sodelujejo z mednarodno priznanimi proizvajalci: Oticon in Widex iz Dan-
ske, Audiosevice in Siemens iz Nemčije, ter Phonak iz Švice. Je eno od osmih ustanovite-
ljev Human.Technology.Styria. 
Imajo 156 poslovalnic in 620 sodelavcev v Avstriji, Švici in Liechtensteinu. Od leta 2008 
tudi v Sloveniji z 21-timi poslovalnicami. V Mariboru je njihova poslovalnica »Neuroth« 
slušni aparati d.o.o., na Ljubljanski ulici 3. 
Jasen cilj podjetja je dobavljati proizvode in opravljati storitve, ki zagotavljajo idealno reši-
tev za boljši sluh z modernimi napravami in usposobljenim strokovnim osebjem zagotavlja 
strankam optimalno svetovanje. 
V Sloveniji je trenutno okoli 150 tisoč naglušnih ljudi, trenutno od 50 do 70 tisoč uporabni-
kov slušnih aparatov. Dobro je vedeti, da se z uporabo slušnega aparata kakovost življen-
ja izboljša. Vsak slušni pripomoček je individualno prilagojen in izdelan v skladu s stan-
dardi za medicinske pripomočke. Izdelani so zaušni, v ušesni in sluhovodni obliki ter z 
najsodobnejšo digitalno tehnologijo, s katero prav lahko izboljšate kakovost življenja in 
razumevanja govorjene besede. 

Srečko Ostreuh 

Utrjevanje enoročne abecede 
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BOŽIČEK V DRUŠTVU 
 

V petek 18. decembra smo v naše društvo povabi-
li Božička, ki je obdaroval otroke naših gluhih in 
naglušnih članov. Prostor smo lepo okrasili in pos-
tavili novoletno jelko pod katero so se skrivala 
darila za naše male nadobudneže. Izvedli smo 
tudi krajši kulturni program za otroke. Prišlo je veli-
ko otrok, ki so nestrpno pričakovali prihod Božič-
ka. In med tem, ko so otroci rajali in peli se je 
pojavil Božiček, ki je na otroških obrazih priklical 
veselje in radost. 
Sledilo je obdarovanje otrok. Božiček je povabil 
vsakega otroka k sebi in mu izročil darilo. Preden 

se je Božiček poslovil je vsem skupaj zaželel veliko zdravja in sreče ter z otroci zaplesal 
in zapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidija Salamon 

strokovna sodelavka 

Božiček s spremstvom 

Plesali smo 

Smo tudi zapeli Pričakovanje Božička 

Skupna slika za spomin 
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Tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih  
 

Srečen in vesel sem se dne 30. septembra 2009 udeležil tečaja-učenja slovenskega zna-
kovnega jezika. Moram priznati, da prvi občutki treme 
so bili prisotni, to je bilo prvo srečanje učenja sloven-
skega znakovnega jezika gluhi. 
Tečaj vodi prijazna in razumevajoča tolmačica Kaja 
Zlatka Hötzl. Po uvodni predstavitvi tolmačice  Kaja, 
se je začelo učenje. 
Začetni  40-urni 
tečaj učenja slo-
venskega znakov-
nega jezika je 
namenjen učenju 
govorice  rok.  

Spoznati skrivnosti in lepote našega  jezika-govorice  
rok,  prikazuje  nekaj posebnega, lepega, čudovitega, 
nekaj kar slišeči ne razumejo in nas samo z občudo-
vanjem opazujejo in nam zavidajo. 
Zato se moramo  truditi in dokazati, da se lahko gluhi 
in naglušni vključijo v družbo enakopravno slišečim na vseh področjih našega življenja. 

Dokazali smo že, da je slovenski znakovni jezik zani-
miv tudi za širšo množico ljudi, zato moramo vztrajati 
in biti vztrajni. 
Zahvaljujem se vsem gluhim in naglušnim  Podravja 
Maribor za topel 
in prijazen  spre-
jem, vesel sem in 
srečen, da lahko z 
vami preživljam 
lepe, tople in sreč-
ne trenutke. 
Zahvaljujem se 

tudi predsedniku društva Bedriju  Črešniku in  sekre-
tarju  Milanu Kotniku za topli sprejem in pomoč, pos-
luh  do mojih problemov. 
Vsako  sredo z veseljem  prihajam na tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih. 
             

Srečko Ostreuh 

 

»Moje srce je središče moči. Sledim svojemu srcu. Ko dovolim, da misli prihajajo iz 
ljubečega okolja mojega srca, ustvarjam zlahka in brez naporov.«  

Luise L. Hay 

Predsednik z udeleženci tečaja  

Učenje enoročne abecede 

Najmlajša udeleženka tečaja 

Utrjevanje enoročne abecede 
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MIKLAVŽEVANJE V CERKVI SV. PETRA V MALEČNIKU 
 

V cerkvi na Gorci v 
Malečniku potekajo 
svete maše v znakov-
nem jeziku, katerih se 
gluhi iz našega druš-
tva udeležujemo v 
velikem številu. O njih 
nas je obvestil naš 
gospod župnik Jožef 
Lipovšek. 
Zadnja maša v letu 
2009 je bila v župnij-
ski cerkvi Sv. Petra v 

Malečniku 6. decembra na dan Sv. Miklavža. 
Daroval jo je gospod kaplan Edi Strouhal.  
Opravili smo sveto spoved. Poskrbljeno pa je bilo tudi za prijetno presenečenje, saj smo 
vsi prisotni dobili Miklavževe pakete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gospodu župniku Jožefu Lipovšku in gospodu kaplanu Ediju Strouhalu iskrena hvala. 
            

Bernarda Maček 

 
»Kadar se pri delu srečam s težavami, rad poprosim za pomoč. Omejitve so zgolj 

priložnosti za rast. Uporabljam jih kot odskočne deske do uspeha.«  

Luise L. Hay 

Kaplan Edi Strouhal in župnik Jožef Lipovšek 
Barnarda Maček 

Člani društva pri sv. maši na Gorci v Malečniku Sodelovanje pri daritvi sv. maše 
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SLOVESNOST OB SPOMENIKU GENERALA MAISTRA 

 
Od mestne občine Maribor smo prejeli vabilo za slovesnost ob 
spominskem dnevu Mestne občine Maribor, ko je leta 1918 
general Rudolf Maister osvobodil Maribor. Prireditve sem se 
udeležil kot predstavnik društva, ki je bila 23. novembra 2009, 
ob 17. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališ-
ča Maribor. Povabljenih je bilo zelo veliko uglednih gostov in 
starejših občanov. 
Slavnostni govornik je bil g. prof. dr. Ludvik Toplak, podpredse-
dnik Zveze društev general Maister. 
Kratki življenjepis in zgodovina generala Rudolfa Maistra: 
(povzetek iz enciklopedije) 
»Bil je slovenski pesnik, general in borec za severno mejo, rodil 
je 29. 3. 1874 v Kamniku-takratna Avstro-Ogrska. Umrl je L. 26. 
6.1934 v Uncu pri Rakeku, takratna Kraljevina Jugoslavija. Bil 
je zavedni Slovenec. Šolal se je v Kranju kjer je končal gimnazi-

jo L.1890. Ves čas šolanja se je navduševal nad vojaškim poklicem. Bil je tudi odličen  
telovadec, sabljač, plavalec, smučar, skratka vsestranski športnik. j 
7.12.1914 so premestili Maistra v Maribor kot referenta pri okrož-
nem poveljstvu vojske.  
Pomembni dogodki: 30. 10 1918 je mariborski nemški občinski svet 
razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije. 1. 11.1918 je 
major Rudolf Maister pred zbranimi častniki v Melju odločno izjavil: 
»Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za jugoslovansko 
posest ( zemljo!) in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško povelj-
stvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko«.  Še isti dan so bile vse 
vojašnice in drugi pomembni objekti ter mesto Maribor pod Maistro-
vo vojaško oblastjo. Še isti leto so se slovenski fantje odzvali klicu 
generala Maistra in je v nekaj dneh se je odzvalo 4000 mož. 14. 
januarja 1919 je prišlo do znamenitih bojev štajerskega obmejnega 
poveljstva in 13. februarja 1919 je bil podpisano premirja, ta dan se 
je tudi končala vojna.«                                                             
Umrl je za srčno kapjo. Posmrtne ostanke so pripeljali v Maribor. Pogrebni sprevod je 
odšel z Glavnega trga čez Stari most, po Tržaški cesti in Pobreški cesti do pokopališča. 
Prvo redno slovensko vojsko, ki je tudi osvobodila Maribora in Štajerko pred Nemci je 
general Maister ustanovil 23. novembra 1918. Župan Franc Kangler je poklonil kolajno 
poveljniku garnizije Generala Rudolfa Maistra Maribora. 
Potem je bil kratki kulturni program z naslovom »Pokloni rodoljubom«. Po končani prosla-
vi nas je g. župan povabil na zakusko. V imenu našega društva sem se g. županu Kan-
glerju iskreno zahvalil za povabilo in ga prosil za prisotnost tolmačke na vseh prireditvah 
MO Maribor. 

Mitja Tomažič 

General Rudolf Maister 

Spomenik generalu Majstru  
v Mariboru 
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NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR 
  
Tako kot vsako leto je tudi tokrat potekal »Novoletni šahovski turnir«, ki je bil 11. decem-
bra 2009 v klubskih prostorih društva. Turnirja se je udeležilo 16 šahistov in sicer 14 moš-
kih 2 ženski. Vsi tekmovalci so člani društva. 
Pozdravni nagovor in otvoritev turnirja je opravil vodja šahovske sekcije Franc Perkovič. 
Zaradi velikega števila prijavljenih igralcev so igrali »hitro potezne« - petminutne partije.  
 
 
Rezultati Novoletnega šahovskega turnirja: 
 1. mesto Milan Kotnik 
 2. mesto Franc Perkovič 
 3. mesto Srečko Pihler 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Info društva        

Udeleženci Novoletnega šahovskega turnirja 

Pozdravni nagovor in navodila vodje  
šahovske sekcije 

Zmagovalci turnirja 
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DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR MI JE PODARILO APARAT ZA 
MERJENJE SLADKORJA V KRVI 
  

Pred nedavnim sem zbolel za sladkorno boleznijo, ki je vedno bolj pogosto razširjena 
bolezen današnjega časa. Gospa Lidija Salamon-strokovna delavka v Društvu diabetikov 
Maribor mi je podarila  aparat  za  merjenje sladkorja v krvi, ki mi bo omogočal boljšo 
samokontrolo ravni sladkorja v krvi. Društvu diabetikov iz Maribora, še posebej pa gospe 
Lidiji Salamon se najlepše zahvaljujem za podarjeni aparat za merjenje sladkorja v krvi. 

  

Franc Kotnik 

Društvo GNP Maribor 
 

ZAHVALA ZA PODARJENA MONITORJA 
  

Gospod Matjaž Slokar je Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor podaril dva 17” in 
19” monitorja za pomoč članom društva, ki uporabljajo računalnik. V sredo 2. 12. smo 
monitorja podarili članoma, ki sta bila presenečena in zelo vesela. Gospod Matjaž Slokar 
je s to humanitarno gesto omogočil, da sta dva naša člana dobila v uporabo te večje 
monitorje s katerim bosta lažje uporabljala svoja računalnika.  
Gospodu Matjažu Slokarju se v imenu obeh prejemnikov najlepše zahvaljujem. 
Hkrati pa pozivam vse ljudi dobre volje v kolikor imajo doma še uporabne računalnike, naj 
jih ne zavržejo in jih rajši prinesejo v Društvo, kjer bomo računalnike z monitorji z vesel-
jem razdelili med ljudi, ki si prav zaradi svoje gluhote in izgube zaposlitve težko privoščijo 
nakup novega računalnika in so resnično hvaležni za vsako prejeto računalniško opremo. 

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 
 

 

 

ZAHVALA ZA PODARJENA OBLAČILA 
  

Gospa Mohorko je pred nedavnim izvedela za veliko socialno stisko vedno več gluhih in 
naglušnih članov, ki so ostali brez zaposlitve. Zato se je odločila, da bo pomagala s 
podarjenimi oblačili. V sredo 2. 12. smo ta oblačila razdelili med člane, ki so bili presene-
čeni in zelo veseli številnih kosov oblačil, ki so jih takoj pomerili. Gospa Mohorko je s to 
humanitarno gesto omogočila, da so socialno najbolj ogroženi dobili topla oblačila, ki 
bodo prav prišla v teh mrzlih zimskih dneh. Gospe Mohorko se v imenu vseh prejemnikov 
oblačil najlepše zahvaljujem.  
Hkrati pa pozivam vse ljudi dobre volje v kolikor imajo doma ohranjena oblačila, ki jih več 
ne uporabljajo, da jih prinesejo v Društvo, kjer jih bomo z veseljem razdelili med ljudi, ki 
se pogostokrat prav zaradi svoje gluhote in izgube zaposlitve znajdejo v stiski in so hvale-
žni za vsako prejeto pomoč.                                                        Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 
 

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omo-
gočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku. 
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej regis-
trirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete pri-
javnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate 
na sledeči način:  
- Mobitel: SMS sporočila , Videoklic (UMTS) 
- računalnik: Videoklic 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 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 
 

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravi-
co do tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje 
tudi zahtevati.  
Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/
pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/.  

Info društva 

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA 
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Zdru-
ženje 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 tolmačenja ter vaše ime in priimek. 

Info Društva 

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

Info Društva 



 

Priprava video-novic društva 
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek 
popoldan. 

 

Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com  so 
objavljeni računalniški nasveti, primerni in  razumljivi za gluhe ljudi. Obja-
vljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri  obvladovanju in 
čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebu-
jete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića. 

 

 

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov. 
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija 
Črešnik. 

 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 raču-
nalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in e-
učenje.  
V sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko člani 
uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo 
različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.  

 
Treningi odbojke  za moške in ženske bodo potekali ob sobotah v OŠ 
Destrnik od 16:30 do 19:30 ure. Vse informacije dobite pri Andreju Vivod 
in Lei Lukner. 
 
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana.  Karte  dobite v   pisarni 
društva v času uradnih ur. 
 

 
Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic poteka 
vsako sredo ob 18:00 uri. Tečaj vodi tolmačica Kaja Zlatka Hötzl. 
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»Nihče v življenju ne more doseči višje stopnje,  
ne da bi prej padel nižje.«                                                   

                                                                                                                                                                                      Guy Finley 
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»Samo zdi se vam, da obstaja še kaj bolj pomembnega kot to,  
da preprosto ostanete zvesti sami sebi.« 

                                                                                                                                                                                         Guy Finley 

 
Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka 
vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj vodi tolmačica Kaja 
Zlatka Hötzl. 
 

Aikido društvo 1994 Maribor vpisuje nove člane in članice. Potrebne 
informacije dobite na tel.: 041 416 984 ali v času treningov v torek in četr-
tek od 18:00 do 21:00 ure. 
 

 
Podružnica Ptuj je odprta vsak petek od 17.00 do 22.00 ure.  
Potrčeva ulica 34, Ptuj 
 

 

Novoletno srečanje članov Društva, bo v soboto, 26. decembra v 
Gostišču ČERNE v Razvanju s pričetkom ob 13 uri. 
Dobro voljo prinesite s seboj, za ostalo bo poskrbljeno. 
 

 
 

 
5. Mednarodni turnir gluhih Slovenije v futsalu bo 23. januarja 2010 
v Slovenski Bistrici. Organizator je naše društvo. 

 
 

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri     
aktivnostih v društvu 
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Predsednik podružnice Ptuj med otvoritvenim govorom Trak je prerezal župan občine Ptuj g. Štefan Čelan 

Na sestanku Komisije za tehnične pripomočke Seja upravnega odbora 

Najmlajše je obdaroval Božiček Novoletni šahovski turnir 

 

»Vsako jutro si recite »ZMOREM!« in s kupa potegnite karto, ki vas bo s 
pozitivnimi sporočili na obeh straneh vodila skozi dan.«  

Luise L. Hay 
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Udeleženci šahovskega turnirja Predsednik športne sekcije izroča pokale 

Čarobni trenutki z otroci Božiček je prišel 

Udeleženci tečaja SZJ Člani upravnega odbora 

 

"Vse dobre stvari se zgodijo tistim, ki verjamejo, da je vse dobro." 
                                                                                  Guy Finley  
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ŠALE 
Zakaj blondinkam umirajo 
akvarijske ribice? Ker na 
škatli s hrano piše: »Hraniti 
na suhem.« 
 

Kaj reče blondinka, ko ji 
ginekolog pove da je nose-
ča? »Ste sigurni da je moj?«  
 

 

»Zakaj pusti policaj vodo 
dolgo odprto, preden gre 
pod tuš ?«  
»Zato, ker čaka, da se na 
bojlerju prižge zelena luč.«  
 

 

Direktor živalskega vrta se 
je oglasil na policiji in pove-
dal, da je iz živalskega vrta 
ušel slon.      
»Ima kakšna posebna vidna 
znamenja, po čemer bi se 
ga dalo prepoznati?« ga je 
vprašal policist.  
 

 

»Gospa, ali mi daste nekaj 
tolarjev za kruh?« je klošar 
prosil gospodinjo, ko mu je 
odprla vrata.  
»Najprej mi pokažite kruh!« 
 

 

V slovenskem parlamentu 
zazvoni telefon. Oglasi se 
pleskar, ki ureja sejno sobo: 
»Danes ni nikogar, danes 
delamo.« 
 

Zakaj se Rode tušira v 
kopalkah? 
»Ker ne mara gledat brez-
poselnega...« 

STARO DRAVSKO 
OBREŽJE 

 

Nebo se z zemljo stika, 
vrbe v vodi dlani namakajo 
med oblaki na sinji gladini. 

Starke prastare 
varna naročja, 
zibeli ponujajo, 

trohneče vejevje 
čolničke razpreda. 

Tam ribje mladice domujejo 
in ptiči gnezdijo. 

Bezeg ob stezi diši! 
Ob Dravi dremotno obrežje, 

v vodi namakajo 
stare vrbe dlani. 
Srce se kot voda 
zliva v globine. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 
KARLEK III  

 

Pijemo - 
iz polnega vrča 

milino. 
Tvoj glas 

pretakamo 
iz ust v usta, 
iz srca v srce. 

Telo tvoje - 
zemlja, trsje. 

Gorice, 
daljno sonce. 

 

Majda Senica Vujanovič 

BLAŽENEMU 
 

Sanjal si Besedo, 
izsanjal 

te je čas. 
Tvoja Blagovest 

izteka se 
v naše telo, 

v nebo, 
med nas. 

Božji otrok, 
krotak. 

O dan modrosti! 
Tvoj psalm, 
odpusti jim, 

odpusti. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 

 

EVA Z JABOLKI 
 
 

Moj sadež razcveten 
okusi, 

razpolovi dih 
v užitek, 
v slast. 

Najine luči, 
ljubezni. 

Božansko jabolko, 
sad prepovedan? 

Ah, strup, 
preblisk v noči. 

Eva, Eva! 
 

Majda Senica Vujanovič 



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.  

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, Mestna občina Maribor, občine Podravja, Zavod RS 
za zaposlovanje. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

RAZPIS ZA NOVOLETNO 
LETOVANJE IN LETOVAN-
JE V ČASU ZIMSKIH ŠOL-

SKIH POČITNIC  

Pogoji in termini razpisa so 
objavljeni na oglasni deski 
društva.  

Pravočasno se osebno pri-
javite v času uradnih ur v 
pisarni društva, kjer boste 
dobili več informacij. 
Članarina v letu 

2010: 
 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

DRUŠTVO GLUHIH  IN  NAGLUŠNIH  PODRAVJA MARIBOR 

 

Društvo: 
Telefon: 
Faks: 

GSM sekretar: 
GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 
02 / 620 88 51 
041 / 777 132 
041 / 331 287 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 - 12:00 

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

Sreda: 18:00 - 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

Sekcije: GSM: vodja športa 041/609 500 dgn2.maribor@guest.arnes.si Sreda: 18:00 - 19:00 

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 


