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Naš glas
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju in
uspehu seli iz srca v srce. Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo
želje in izpolnijo pričakovanja.
Srečno 2011
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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

NAŠ GLAS

PREDSEDNIKOV UVODNIK

Bedrija Črešnik
Predsednik Društva GNP Maribor

V torek 7. 12. je Mestna občina Maribor (MOM) prejela listino, s katero je štajerska prestolnica postala mesto prijazno
invalidom. Kot so v utemeljitvi
zapisali pri Zvezi delovnih
invalidov Slovenije (ZDIS), si
je Maribor naziv Občina po
meri invalidov zaslužil, ker so
"lokalne oblasti v Mariboru
uspele ustvariti družbeno klimo, ki podpira aktivnosti za
uresničevanje pravic invalidov
kot enakopravnih občanov".
Na MOM so tako ustanovili
svet invalidov, ki je predlagal
konkretne projekte, med drugim so pridobili evropska sredstva za odpravo arhitektonskih
ovir in odprli informacijsko
pisarno za invalide. Mesto je v
preteklih letih postalo invalidom veliko bolj prijazno, kljub
temu pa še vedno obstaja veliko invalidom neprijaznih ovir.
Ker je enakovredno in polno
družinsko življenje za vse ljudi

izrednega pomena, za invalide
pa še toliko bolj, smo se v
ponedeljek 6. 12. predstavniki
invalidskih organizacij udeležili
delovnega srečanja na temo
»Položaj invalida v družini«.
Vsi smo se strinjali, da potrebujemo enakopravno udeležbo
v družinskem življenju, hkrati
pa veliko mero zasebnosti, ki
je velikokrat manjka prav pri
invalidih. Pomanjkanje zasebnosti in enakosti se kaže že v
vsakdanjih opravilih in v priznavanju enakih pravic do spolnosti, poroke in starševstva.
Po srečanju smo se odločili
za redna srečanja in odpravljanje teh težav.

li. G. Velikanje je na koncu
obljubil, da v kolikor bodo člani
imeli še kakšna vprašanja se
naj obrnejo na sekretarja društva in bomo dogovorili individualne obiske za nasvete. Vsi
smo hvaležni g. Velikanje za
zelo zanimivo predavanje in
njegovo nadaljnjo pomoč pri
individualnih razgovorih.

V nakup o valn em c ent ru
Qlandia v Mariboru smo organizirali 14- dnevno Razstavo in
predstavitev našega Društva z
naslovom »Razumeti in biti
razumljen«. Kot spremljevalno
dejavnost smo v petek 26.
decembra organizirali še delavnico s kulturnim programom v
V petek 3. 12. smo imeli roč- katerem so nastopali člani kulnodelske delavnice, ki jih ima- turne skupine »Tihi svet«.
mo enkrat mesečno. Tokrat
smo s skupnimi močmi in veli- Na filmskem festivalu v Velenju
ko dobre volje okrasili naše je sodelovalo 5 društev iz Slodruštvo. Sedaj čutimo, da se venije, ki so pripravili nepozaleto dejansko poslavlja in pred ben filmski večer. Naši člani so
nami so praznični decembrski se predstavili s film om
"Avtoservis", kar je veliko števidnevi.
lo gledalcev pohvalilo za dober
1. decembra smo organizirali in komičen film.
predavanje o invalidnini in
telesni okvari. Prostori društva Mednarodni turnir v futsalu v
so bili premajhni za vse udele- Weizu v Avstriji nam bo ostal
žence, saj je bilo zanimanje dolgo v spominu, saj je naša
članov veliko. G. Velikanje je ekipa med 14-imi ekipami osvoprisotnim podrobno razložil jila odlično 2. mesto in zaslužekakšne so pravice invalidov in no dobila pokal. Naš član Matej
na kakšen način uveljaviti svo- Tertinek je bil izbran za najboljje pravice. Predavanje je bilo šega golmana turnirja.
zelo zanimivo in na koncu je
bilo kar premalo časa za vsa
Predsednik Društva
vprašanja, ki smo jih postavljaBedrija Črešnik

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711 031 316 040 dopol. in popoldan

SUZANA KRSTESKI

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popoldan

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popoldan

KAJA ZLATKA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 od 8.00 do 18.00
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ČESTITKE - VOŠČILA

ISKRENE ČESTITKE VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
DECEMBRA praznujejo:

Marica Artič

Peter Terbuc

Janez Vidovič

Ivica Burggraf

Petra Oprešnik

Ivan Zimet

Bogo Burk

Silva Steiner

Romana Zimet

Matjaž Debevc

Kim Pihler

Silva Pavlinek

Štefica Hari

Aleš Podbelšek

Darinka Krajlah

Mateja Rustja

SREČEN

BOŽIČ

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
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SEKRETARJEV KOTIČEK

Strokovni delavec sekretar Milan kotnik

Letošnji december je še posebej delovno naravnan zaradi številnih aktivnosti, ki smo jih
organizirali in izvedli v Društvu v katerem je
bilo nemalokrat kar premalo prostora za vse
obiskovalce, udeležence dogodkov in vse
sodelavce, ki so delovno in zagnano soustvarjali obsežne priprave na te aktivnosti. Kljub
veliko delovnim obveznostim je vzdušje v
Društvu svečano in v novoletnih pričakovanjih.
»Podelitev
invalidov«

listine

-

Občina

po

smo po številnih aktivnostih in veliko medsebojnega sodelovanja z vsemi invalidskimi
organizacijami uspešno realizirali zastavljene
cilje. Kot so v utemeljitvi zapisali pri Zvezi
delovnih invalidov Slovenije, si je Mestna občina Maribor naziv Občina po meri invalidov
zaslužila, ker so "lokalne oblasti v Mariboru
uspele ustvariti družbeno klimo, ki podpira
aktivnosti za uresničevanje pravic invalidov kot
enakopravnih občanov". Ustanovili so Svet
invalidov MOM v katerem smo vsi predstavniki
invalidskih organizacij in številnih javnih institucij, ki smo skupaj izvajali projekte in odprli
informacijsko pisarno za invalide. Pridobitev
»Listine« nas zavezuje, da še naprej stopamo
po začrtani poti s katero bomo s skupnimi
močmi pripomogli k boljšemu življenju vseh
občanov ne glede na drugačnost ali invalidnost.
»1. obletnica podružnice Ptuj«
V petek 10. decembra smo ob prvi obletnici
otvoritve prostorov podružnice na Ptuju v pestrem programu s kulturnim nastopom, ki so mu

meri

Svečana podelitev listine »Občina po meri
invalidov« je bila 7. decembra v nabito polni
dvorani Union. To svojevrstno priznanje in listi-

Predsednik podružnice Ptuj Sašo Letonja in tolmačica Lidija Letonja

Mariborski župan Franc Kangler je podelil
zahvalo Bedriji Črešniku

ne Mestni občini Maribor, ki ga je županu g.
Francu Kanglerju izročil predsednik Zveze
delovnih invalidov Slovenije g. Drago Novak,
je rezultat smernic Akcijskega načrta s katerim
December 2010

prisostvovali številni člani društva in podružnice ter ostali gostje s predstavniki medijev,
predstavili obsežen opus aktivnosti, ki smo jih
organizirali v obdobju enega leta v podružnici
Društva na Ptuju. Med gosti je bila predstavnica Mestne občine Ptuj ga. Maja Erjavec, ki je v
kratkem nagovoru pohvalila uspešno delo v
podružnici ter ga. Kodrič in ga. Koderman iz
Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Ptuj.
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»Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne«
Tudi letos bomo poskušali za gluhe in naglušne
člane Društva zagotoviti življenjsko pomembne
tehnične pripomočke. Veliko upanja polagamo
na pomoč Lions kluba Piramida Maribor.
Ta akcija pridobivanja tehničnih pripomočkov
veliko pomeni številnim našim članom, ki so
zaradi svoje gluhote odrinjeni na rob družbe ter
komunikacijske ovire prikrajšani v uveljavljanju
svojih pravic.

lidne osebe in ureja pravico dostopa do izobraževanja, kulturnih dobrin, načina bivanja, obveščanja in podobno. Invalidnim osebam s senzornimi okvarami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gluhoslepi ter invalidi z govornimi in več
motnjami), ki potrebujejo pripomočke za premagovanje komunikacijskih ovir, bo z zakonom
omogočeno sofinanciranje tehničnih pripomočkov. Z izenačevanjem možnosti invalidom upamo, da bomo pripomogli k višanju stopnje zaposlenosti in enakopravnejšemu vključevanju v
izobraževanje. To bo dolgoročno tudi edina
zanesljiva pot za preprečevanje izključenosti
invalidnih oseb iz družbe.
»Novoletna seja Upravnega odbora Društva
in Izvršnega odbora podružnice Ptuj«
9. decembra je bila seja Upravnega odbora
Društva in Izvršnega odbora podružnice Ptuj na
kateri smo sprejeli še zadnje letošnje sklepe,
naredili pregled aktivnosti do konca leta ter ob
koncu hkrati pripravili načrte za naslednje leto.

Tehnični pripomočki so večini gluhih nedosegljivi

»Sprejem Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov«
Državni zbor je v torek, 16. 11. 2010 zaradi veta
Državnega sveta ponovno odločal o Zakonu o
izenačevanju možnosti invalidov in ga sprejel.
Zakon prinaša vrsto dobrih rešitev za bolj kvalitetno življenje invalidnih oseb, njihovo lažje
vključevanje v delovne in izobraževalne procese, prav tako pa postavlja okvire za boj proti
vsem vrstam diskriminacij zaradi invalidnosti. V
Sloveniji živi do 10% prebivalstva z okvaro sluha, hkrati z njimi pa ta invalidnost vpliva na življenje njihovih družin in sorodnikov kar pomeni,
da se vsak dan z invalidnostjo srečuje še mnogo več ljudi. S sprejemom tega Zakona se daje
vsem invalidom zakonska možnost za učinkovito odpravljanje diskriminacije, kar nam daje
možnost, da Slovenija dolgoročno postane
invalidom bolj prijazna družba, ki bo zagotavljala enakopravno uživanje vseh človekovih pravic
in temeljnih svoboščin invalidnim osebam.
Hkrati Zakon ureja prepoved diskriminacije pred
državnimi organi in organi lokalne samouprave,
izvajalci javnih pooblastil in služb, omogoča
enakopravno sodelovanje invalidov. Opredeljena je prepoved pisanja, ki bi diskriminiralo inva6

Člani Upravnega odbora in Izvršnega odbora - po seji

»Nacionalni program pomoči gluhim – javna
dela«
Zavod RS za zaposlovanje bo konec decembra
začel pošiljati prve pogodbe za vključitev v programe javnih del v podpis za tri gluhe brezposelne osebe, ki bodo opravljale dela in naloge v
posebnem socialnem programu pomoči invalidom sluha. Z izvajanjem programa ohranjamo
delovne sposobnosti zaposlenih gluhih in naglušnih oseb, socialno vključenost za številne gluhe, razvoj in ohranitev socializacije, ki pod strokovnim vodstvom in mentorstvom strokovne
službe Društva skupaj izvajamo še druge izjemNAŠ GLAS

SEKRETARJEV KOTIČEK

katerimi omogočamo invalidom sluha bolj enakopravno življenje.

nove zaposlitve in drugih rehabilitacijskih možnosti za vključitev na trg dela.
»Razstava v Qlandii – Razumeti in biti razumljen«
Izjemno uspešno predstavitev Društva smo
organizirali v nakupovalnem centru Qlandia v
Mariboru, ki je trajala 14 dni. Razstavo in predstavitev našega Društva z naslovom
»Razumeti in biti razumljen« si je tako ogle-

Strokovni kolegij zaposlenih v Društvu

»Velik uspeh športnikov v Avstriji«
Naši športniki so na mednarodnem turnirju v
futsalu osvojili odlično 2. mesto v Avstriji v
Wienu.
Za doseženo 2. mesto vsem športnikom
iskreno čestitam in jim želim še naprej veliko športnih uspehov.

Razstavne vitrine in panoji v Qlandii

dalo veliko število obiskovalcev.
Kot spremljevalno dejavnost smo v petek 26.
decembra organizirali še delavnico s kulturnim
programom v katerem so nastopali člani kulturne skupine »Tihi svet«. Vodstvu nakupovalnega
centra Qlandia se iskreno zahvaljujemo za
nesebično pomoč pri organizaciji razstave.

Ob prihajajočih praznikih vam želim
obilo radosti, veliko osebnega zadoŠportniki Društva GNP Maribor s pokalom

»Sodelovanje z RACIOM - pomoč pri iskanju
zaposlitve«
Z namenom pomagati številnim gluhim in naglušnim brezposelnim smo v strokovni službi Društva sodelovali z RACIOM, jim sproti sporočali
nove primere brezposelnosti med našim članstvom. Raciu zagotavljamo prostore Društva in
prostore podružnice na Ptuju, kjer se izvaja
pomoč za gluhe in naglušne osebe pri iskanju

Kdo je modrec? Tisti, ki se uči od vsakogar.
Talmud
December 2010

voljstva v življenju, ljubezni, veselja
in zdravja v letu 2011. Srečno
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

Če vemo, kje v ciklu se nahajamo, vemo tudi,
kaj lahko pričakujemo, ko se bo cikel ponovil.
Gregg Braden
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UVODNIK PREDSEDNIKA PODRUŽNICE PTUJ

Spoštovani bralci

Bili smo tudi večkrat posneti preko Spletne TV,

in bralke časopisa Naš glas.

kjer smo s ponosom pokazali naše prostore,
aktivnosti, druženje in ročne delavnice.

Minilo je eno leto
odkar smo v Ptu-

Naša obletnica je bila organizirana odlično z
veliko pozitivnega vzdušja, veliko volje in truda,

ju zaradi potrebe
gluhe in nagluš-

za kar se zahvaljujem vsem prostovoljcem in

populacije

sodelavcem Društva v programu javnih del, saj
z njihovo pomočjo je prireditev stekla vse po

ustanovili podružnico Društva na

planu. Še posebej pa našemu sekretarju Mila-

Ptuju. Veliko tru-

šniku za ves trud in vztrajnost. Zaradi odsotnosti župana je prišla predstavnica Mestne

ne

da, medsebojnega sodelovanja,
Sašo Letonja,

dogovarjanja

in

nu Kotniku in predsedniku Društva Bedriji Čre-

občine Ptuj ga. Maja Erjavec. Zaželela nam je

bilo

vso srečo in željo po čim večjim sodelovanju
vseh članov za našo prihodnost. Čaka nas

potrebno, da smo ustanovili podružnico na Ptuju, saj smo združili veliko gluhih in naglušnih

namreč veliko dela s projektom Občina po meri

predsednik Podružnice Ptuj

urejanja

je

članov, ki živijo na ptujskem območju, saj smo
s tem pripomogli, da se naši člani lahko enakovredno udejstvujejo v različnih panogah, aktivnostih in kar je najpomembnejše socializaciji in

invalidov, saj se nam bodo odprla marsikatera
vrata in omogočila večjo ozaveščenost med
polnočutnimi ljudmi. Tu bi tudi izpostavil željo
po čim večji finančni pomoči Mestne občine

proti informacijskim izključenosti.

Ptuj in drugih občin na ptujskem območju, saj
bomo gluhi in naglušni lažje zadihali in imeli

In prav zato smo organizirali 1. obletnico usta-

omogočeno več poti za izvedbo posebnih soci-

novitve Podružnice, da ozaveščamo širšo javnost, in občine katerim smo pokazali, da je glu-

alnih programov in drugih dejavnosti.

hota nevidna invalidnost, da so invalidi sluha
zelo diskriminirani in dostikrat se zgodi, da nas
sploh nikjer ne opazijo in še posebej treba poudariti, da marsikje ne vedo kako naj komunicirajo s gluhimi in naglušnim ter se niti ne potrudijo poiskati rešitve.
V obdobju enega leta smo organizirali veliko
aktivnosti, predavanj, piknikov, izletov, druženja in še posebej je treba poudariti okroglo mizo
saj s tem pridobijo gluhi in naglušni ljudje veliko informacij in smernice ter pomoči v življenju.
Tukaj pa so bile aktivnosti prostovoljne in pri

Udeleženih je bilo veliko članov tudi iz Mariborskega društva ter njihovi nastopajoči katerim
se iz srca zahvaljujem, ter naše članice Sweet
girls, ki so odkretale čudovito pesem. Po končani prireditvi smo se okrepčali s prigrizkom in
pijačo ter s medsebojnim druženjem.
Še enkrat hvala vsem sodelujočim, prostovoljcem in vsem sodelavcem društva, ki so omogočili te čudovite nepozabne trenutke. Želim
vam vsem prijetne Božične in novoletne praznike.
Predsednik podružnice Ptuj
Sašo Letonja

nekaterih pa z lastnimi denarnimi prispevki.
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA V QLANDIJI

Z vodstvom Društva
gluhih in naglušnih
Podravja Maribor smo
razmišljali, kako predstaviti gluhoto, naglušnost in s tem povezano problematiko širši
javnosti v Mariboru.
Obiskal sem dolgoletnega sodelavca –
dobrega prijatelja g.
Martina Petelinška –
vodjo nakupovalnega centra Qlandia v Mariboru. Razložil sem
mu pomen delovanja našega Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, opisal socialno stisko gluhih, naglušnih in gluhoslepih invalidov
ter ga zaprosil za pomoč za brezplačno predstavitev Društva v nakupovalnem centru
Qlandia v Mariboru. Brez razmišljanja mi je
obljubil vso pomoč pri pripravi razstave in da bo
po svojih močeh pomagal pri organizaciji vseh
prireditev v bodoče.

V prostorih nakupovalnega centra Qlandia –
Maribor smo ob svetovnem dnevu invalidov in
77. obletnici delovanja Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor organizirali razstavo z
naslovom »RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN«,
ki predstavlja dejavnosti in aktivnosti našega
društva. Razstava je potekala od 19. novembra
do 5. decembra 2010 v avli nakupovalnega
centra Qlandia. Program predstavitve:
- V vitrinah: razstava »Gluhi skozi čas«
(predstavitev delovanja društva, zgodovinske
December 2010

slike iz leta 1933 ob ustanovitvi tedanjega društva za Dravsko banovino, predstavitev slovenskega Znakovnega jezika gluhih - govorice rok,
predstavitev tehničnih pripomočkov, slušni aparati, baterije, …).

- Animacijska predstavitev slovenskega jezika
gluhih s pomočjo tolmača in »naravnih govorcev«.
- Postavitev kotička s promocijskim materialom
(slovarčki enoročne abecede, zloženke za klicni center za osebe z okvaro sluha, pravice gluhe osebe do tolmača, dežurni tolmač, obvestilo
za gluhe študente – pravica do tolmača, začetni in nadaljevalni tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika, brezplačno izobraževanje »
Kako do zaposlitve«, predstavitev podružnice
gluhih na Ptuju, svečana proslava ob 1. obletnici delovanja podružnice Ptuj v petek 10.
decembra 2010 ob 16 uri v prostorih podružnice na Ptuju, srečanja članov sekcije upokojen-

cev, ročne in ustvarjalne delavnice, člani sekcije kulture, razpisi za koriščenje počitniških
9

PREDSTAVITEV DRUŠTVA V QLANDIJI

Maribor Milan Kotnik s tolmačico Kajo Zlatko
Hötzl. Celotno predstavitev je posnela Spletna
TV iz Zveze društev gluhih in naglušnih iz Ljubljane. Vsi prisotni obiskovalci so bili navdušeni
nad kvalitetnim programom. Pokazali in dokazali smo, da znamo pripraviti raznovrsten in
kvaliteten kulturni program.

kapacitet, treningi nogometa in odbojke, šahovski turnirji, 6. Mednarodni turnir v futsalu in
odbojki ki bo 29. januarja 2011 v Mariboru.
- Strokovna pomoč 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.
- Na dveh stojnicah:
- Aktivnosti v slikah; aktivno sodelovanje našega Društva s Svetom invalidov Mestne občine
Maribor od septembra 2009, ki je posvetovalno
telo župana Mestne občine Maribor g. Franca
Kanglerja, na skupnih aktivnostih MOM in invalidskih organizacij na področju športa, kulture in
informiranja širše javnosti o invalidnosti.

V petek 26. 11. 2010 ob 17.00 uri smo organizirali delavnico s kulturnim programom, nastopali
so gluhi člani Društva kulturno umetniške skupine »Tihi svet«. Kulturni program sta predstavila
predsednik Društva GNP Maribor Bedrija Črešnik in strokovni delavec sekretar društva GNP
10

Iskrena zahvala vsem nastopajočim in sodelujočim ob svetovnem dnevu invalidov in 77. letnici
delovanja Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor.
Iskreno se zahvaljujemo vodji trgovskega centra Qlandia g. Martinu Petelinšku za izkazano
pomoč, da nam je omogočil brezplačno predstavitev Društva v trgovskem centru Qlandia v
Mariboru. Vesel sem, da še obstajajo dobri ljudje, ki imajo posluh in radi pomagajo našemu
Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor.

Srečko Ostreuh

"Vsak dan naredim nekaj novega
– ali vsaj drugačnega."
Louise L. Hay
NAŠ GLAS
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ŽIGA BEDENIK SE PREDSTAVLJA
Sem Žiga Bedenik, star 19 let, doma iz Spuhlje pri Ptuju. Trenutno
sem član Rokometnega kluba Drava Ptuj in kmalu bom odigral svojo
stoto tekmo.
Moji začetki segajo v leto 2004, ko sem se po velikih poizkusih uveljavljanja na raznih športnih področjih (jahanje, tenis, smučanje) ugotovil,
da me najbolj navdušuje prav rokomet. Za rokomet sem se odločil tudi
po predlogu svojega očeta Daliborja, ki je v svoji mladosti treniral rokomet pri takratnem klubu Drava Ptuj. Prvotno sem začel kot igralec,
zaradi težav s sluhom in poškodb, do katerih prihaja pri igri. Leta 2007
sem začel trenirati kot golman. Moja prva tekma, ki sem jo odigral kot
kadet v takratnem Moškem rokometnem klubu
Ptuj je bila proti RK Pivovarna Laško Celje, na
katero nimam prav lepih spominov, ker smo bili
začetniki in je bil rezultat v korist pivovarcev precej
ugoden. Kot kadeti nismo dosegali večjih uspehov,
saj smo bili v ekipi večinoma začetniki. Kot člani
(ko sem bil še golman) pa smo v letu 2008-2009
dosegli tretje mesto v II. Državni ligi. Takrat je bil
naš trener Ivan Hrupič.
Eden izmed mojih največjih uspehov je bila tekma med Dobovo in RK Drava v letu 2008 ko sem
igral za mladince ni pri svojem igranju dosegel 25 obramb.
Tudi v letošnjem letu igramo v II. Državni ligi in smo precej napredovali, k čemer je pripomogel
tudi naš trener Milan Baklan, s katerim se tudi
sam dobro razumem, saj so njegovi starši,
prav tako kot jaz, gluhi. Trener golmanov pa je
Ladislav Sabo, s katerim prav tako odlično
sodelujeva. Zelo sem vesel, da me moji starši
pri treningu spodbujajo, moj oče pa je tudi aktiven član RK Drave. Na tekmah me velikokrat
spremljajo moji prijatelji ter mama in brat Žan,
katerega sem prav tako navdušil za igranje
rokometa in je vključen pri mini rokometu RK
Drava Ptuj.
Po vztrajnem in težkem delu počasi napredujemo. Naš cilj je povzpeti se po lestvici čim više.
Mislim, da imamo dovolj možnosti za to, saj smo vsi v naši ekipi dokaj zagnani in imamo obilo
volje in vztrajnosti.
Žiga Bedenik
December 2010
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VELIK USPEH NAŠIH ŠPORTNIKOV V AVSTRIJI
V soboto dne 27.11. 2010 smo imeli tekmovanje v futsalu, v Avstriji, natančneje v Weiz – u. prijavilo se je
14 ekip, vendar sta 2 ekipi odpovedali Szekszard
(Madžarska) in Čačak (Srbija). Po 6 ekip smo bili razdeljeni na dve skupini. Mariborčani smo bili v skupini
B. Naši nasprotniki so bili Graz (B), Weiz, Bern
(Švica), Bratislava in Trenčin (Slovaška). Prvo tekmo
proti Bernu smo zmagali s 3:1. Druga tekma proti
Trenčin smo izenačili z 2:2. Bila je naša napaka, saj
smo vodili 2:0 vendar nismo pravilno branili. Tretja
tekma je bila proti Bratislavi izgubili smo 4:3. V zadnjih minutah smo iz 4:1 prišli na 4:3, lahko bi
izenačili v zadnjih sekundah, saj je bil naš igralec Geni sam nasproti golmanu, vendar na žalost
ni uspelo zabiti žoge v gol. Četrta tekma je bila proti Grazu (B). Zmagali smo z rezultatom 3:1, lahko bi bilo več
golov, vendar nam je manjkalo sreča. Zadnja tekma je bilo
z ekipo Weiz, kjer so igrali veterani, zmagali smo 8:1. Med
6 ekipami smo v skupini dosegli 2. mesto, kar je pomenilo,
da smo se prebili v četrtfinale. V četrtfinalu, v boju za polfinale smo tekmovali s ekipo Graz (A), kjer smo zmagali
5:0. Dogovorili smo se, da bomo naredili močno obrambo, za kar
gredo pohvale Vivodu, Silvu in Darku, ter tudi golmanu Mateju. V polfinalu smo tekmovali proti Pragi
(ČEŠKA), v prvem polčasu smo vodili 1:0, eno minuto pred koncem tekme sem dal jaz gol, v zadnjem
trenutku pa je Matej zaradi nepozornosti zgrešil
žogo v gol tako, da smo zmagali z 2:1 in se prebili v
finale. Malo po tekmi se je Geni odločil, da ne more
več igrati zaradi poškodbe, vendar nam je ustregel
in odigral še
eno tekmo.
V finalu proti Novi Gradiški (HRVAŠKA) smo vodili z 1:0,
kateri strelec je bil Geni. Zaradi napake naše obrambe,
so igralci Hrvaške v drugem polčasu izenačili z 1:1. Tekme je bila zelo borbena, končni rezultat je ostajal 1:1,
zato smo streljali penal. V penalu žal nismo imeli sreče in
so nasprotni igralci zmagali 7:6. Kljub temu, da smo izgubili in dosegli 2. mesto, sem ponosen, saj smo kljub ne
rednemu treningu uspeli osvojiti 2. mesto. Pokal je prevzel najmlajši igralec, Žiga. Matej je pa dobil pokal za najboljšega golmana. Zahvaljujem se
našim igralcem za dobro igro in za ves trud. Hvala Dominiku Mohorku in Ivanu Gragaru, da sta
posnela in poslikala turnir.
Kapetan: Aleš Škof
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ZAHVALA PREDSEDNIKA
ZA ŠPORT
Zelo sem vesel, da so
mi člani zaupali in glasovali zame, da sem
postal
predsednik
športne sekcije. To
delo me zelo navdušuje, saj sem strastni ljubitelj športa. V prihodnje se bom potrudil,
kakor do sedaj, da
bomo člani v športu napredovali, da bomo
dosegali dobre rezultate. Rad bi se tudi
zahvalil vsem članom, ker mi zaupate in
ste mi predali to skrb.
Predsednik šport: Aleš Škof

INTERVJU ŠAHOVSKI TURNIR:
Milan Kolarič
1. Bili ste organizator
šahovskega
turnirja
gluhih v podružnici
Ptuj, ali je bilo prvič
takšno tekmovanje?
Ja, bil je prvič organiziran šahovski turnir gluhih v podružnici Ptuj.

4. Ali so tekmovalci dobili pokale in medalje?
Dobili so samo priznanja., zato, ker smo prvič
organizirali turnir v podružnici na Ptuju, za
naprej pa vsekakor razmišljamo tudi o medaljah.

5. Ali ste imeli težave pri organizaciji tekmovanja?
Ne, vse je v redu potekalo.
6. Koliko je bilo prijavljenih?
Prijavljenih je bilo 7 ekip.
7. Katero mesto ste vi osvojili?
1. mesto Milan Kolarič, 2.mesto Geni Slana in
3.mesto Andrej Trifunovič.
8. Kako ste se počutili, ko ste dobili priznanje za osvojeno prvo mesto?
Zelo sem vesel, da sem osvojil 1.mesto.

2. Kdaj in kje ste organizirali šahovski turnir?
Turnir je bil 1. oktobra v podružnici Ptuj.
3. Kdo vam je pomagal pri organizaciji tekmovanja?
Pri organizaciji tekmovanja sta mi pomagala
Dominik Mohorko in Aleš Škof.
December 2010

Intervju opravila: Saška Cafuta
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POMOČ NA DOMU PRI
ALEŠKI LEŠNIK
Preko javnih del vsak
teden obiskujem na
domu gospo Aleško
Lešnik. Moja naloga
je, da ji pomagam pri
urejanju doma in okolice pri hiši. Tako sem v
toplejših dneh kosil in
grabil travo, pripravljal
drva za zimo in prinašal hrano iz trgovine. Sedaj, ko je zapadel sneg pa čistim dvorišče in odnašam
sneg. Z gospo
Aleško
imava
zelo
dober odnos
in se dobro
razumeva. Po
končanem
opravilu
pa
vedno pokleGospa Aleška Lešnik
petava in ji
povem novosti, ki se dogajajo v našem
društvu. Izmenjava si veliko izkušenj od
katerih se tudi jaz veliko naučim.

OGLED GLEDALIŠKE
KOMEDIJE
Na povabilo igralca Janka Kotnika, brata
našega sekretarja Milana Kotnika, smo si
šli ogledat komedijo »PARTNERSKA
POROKA« avtorja Toneta Partljiča, ki je

bila v gledališču Zagrad pri Celju. Zraven
mene so bili tudi g. Pivec, g. Srečko, g.
Milan, ga. Erna, njun sin in še dva naša
člana ter tolmačka iz Celja. Bila je polna
dvorana. Žal mi je, da ni bila večja udeležba gluhih, ker je bila komedija dobro razumljiva za gluhe. Vsebina je bila zelo prep-

rosta. Šlo je za družinsko ljubezensko življenje. Nastopali so mati, hči, čistilka, zaljubljeni študent, državni podsekretar ministrstvu za okolje, Saška in feministka. Igra je
trajala dve uri. Po končani predstavi smo
še malo poklepetali.
Dominik Mohorko
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NA DVODNEVNI KONFERENCI 9. - 10. 11. 2010 NA PTUJU

Za nas je bila zanimiva predvsem predstavitev
iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, v
katerem je Adem Jahjefendić predstavil vlogo
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki
izvaja posebne socialne programe in bdi nad
izvajanjem zakonodaje in opozarja na kršitve
pravic gluhih in naglušnih oseb tudi pri izobraževanju.

Na dvodnevni konferenci- Dnevi Ljudskih univerz Slovenije pod nazivom Vseživljenjsko učenje oseb s posebnimi potrebami-socializacija in
vključitev v življenje, ki je potekalo 9. in
10.11.2010 sva bile vključene Saška Cafuta in
jaz Tamara Lah s tolmačko slovenskega znakovnega jezika Suzano Krsteski preko katere sva
lahko sledile ves potek konference. V začetku
konference je bil pozdravni nagovor predstavnice MŠŠ Eme Perne, vodje Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in
šport pri katerem je poudarila predvsem na prioritete in usmeritve v povezavi z Ljudsko univerzo Slovenije na področju izobraževanja
odraslih s posebnimi potrebami . Ljudska univerza s svojimi brezplačnimi izobraževanji omogoča široko paleto možnosti vključevanja v različne učne programe tudi osebam s posebnimi
potrebami vendar se do sedaj ti uporabniki niso
vključevali v formalne in neformalne oblike izobraževanj in menijo, da je eden glavnih vzrokov
bila socialna izključenost. Brezplačno učenje je
ena največjih pridobitev za našo družbo in omogoča osebno rast, pozitivno samopodobo in
samozavest prav vsakemu človeku. Zato se
Ljudska univerza obrača na Ministrstvo za šolstvo in šport in ostalim odgovornim državnim
organom, da najdejo ustrezne finančne rešitve,
da bodo skupaj lahko omogočali vsem, posebej
tistim s posebnimi potrebami, vseživljenjsko
učenje in s tem preprečili socialno izključenost.
Konferenca je bila namenjena vsem invalidom,
vendar bom predstavila bolj z vidika nas gluhih
in naglušnih.
December 2010

Predstavil je tudi rezultate raziskav v letih 2005
in 2009 na področju Slovenije v katerem predstavlja starostno in izobrazbeno strukturo slabo
izobraženih gluhih in naglušnih populacij. Gluhim osebam je tolmač edini nezamenljivi člen
pri učenju, saj si učenja oz. sledenja predavanj
brez pomoči tolmača gluha oseba sploh ne
predstavlja. Zato je pri izobraževanju in učenju
oseb z okvaro sluha zagotavljanje ustreznih
pogojev in tehnične podpore prva naloga in
način pri zagotavljanju in načrtovanju vseživljenjskega učenja za to skupino invalidov. Predstavljena je bila primerjava stopnje izobrazbe
naglušnih in gluhih oseb, in sicer pri naglušnih
oseb je stopnja izobrazbe 22% oseb z osnovnošolsko,29% s poklicno, 32% s srednješolsko,
11% z višješolsko, 5% s fakultetno izobrazbo in
1 doktorat. Medtem ko je stopnja izobrazbe pri
gluhih je 32% oseb z osnovnošolsko, 57% s
poklicno, 10% s srednjošolsko in le 1% z višjošolsko izobrazbo.

Ob vprašanju vseživljenjskega učenja za osebe
z okvaro sluha, se pojavijo mnoga vprašanja,
kot recimo ali so v skupini gluhi ali naglušni ali
oboji, saj je pri gluhih in naglušnih različen
način komunikacije, sprejemanja informacij in
15
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potreb za preprečevanje komunikacijskih ovir.
Pomeni, da gluha oseba zraven tolmača za
znakovni jezik, ki ga ves čas spremlja, ne more
delati zapiskov ter tudi gradivo mora biti pripravljeno v lahko berljivi obliki. Pri naglušni osebi pa
so predvsem pomembni pogoji, kot so miren in
tih prostor ter je potrebno da predavatelj takšni
naglušni osebi predava oz. govori frontalno obrnjen proti njej brez dolgih stavkov in tujk ter
uporaba indukcijske zanke, ki zagotavlja neposreden prenos zvočnega signala in se zvok ne
meša z zvokom iz ozvočenja, ki je namenjen
ljudem, ki slušnega aparata ne potrebujejo. S
tem je podprto s pravilnim FM adapterjem in FM
oddajnikom govorca. En način vseživljenjskega
učenja izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih
preko TV oddaje Prisluhnimo tišini, video časopisi, glasila Iz sveta tišine, spletne televizije. Vsi
ti programi so pripravljeni in se izvajajo v prilagojeni tehniki, saj so večinoma vizualni, opremljeni s tolmačem za slovenski znakovni jezik in s
podnapisi. Vse to je prilagojeno na lahko razumljivi način.

naglušni nimamo toliko možnosti do izbire svojega željenega poklica, saj smo usmerjeni na

zelo ozki profil izobraževanja. Problem je glede
mojega poklica, ki sem ga uspešno zaključila,
kot medijski tehnik, vendar na žalost niso bila
razmišljanja takšna, da s tem poklicem mi kot
gluhe osebe pridemo težko do takšne zaposlitve, saj delodajalci zahtevajo pri takšnem profilu
poklica tudi komunikacijo, mi pa smo pri tem
omejeni in nam predstavlja problem nedostopa
oz. ne dajo nam niti možnosti, da se dokažemo
koliko znanja pri tem imamo.
Zato je cilj vseživljenjskega učenja pri gluhih in
naglušnih osebah se čim bolje usposobiti, naučiti in opolnomočiti za samostojno življenja brez
ovir, predvsem pa brez diskriminacije in izkoriščanja zaradi neznanja ali neinformiranosti.
Saška Cafuta in Tamara Lah

Bile so tudi delavnice različnih ciljnih skupin in
na delavnicah gluhih in naglušnih je bila tema
pogovora predvsem osveščanje slišeče populacije kaj gluhota je in kako se naj predavatelji na
to pripravijo.
Zanimiva je bila kritika naglušne ge. Katje, kjer
je izpostavila, da konferenca ni potekala njej
primerni prilagoditvi. Namreč ni se uporabljal
mikrofon in daleč od tega tudi ne indukcijska
zanka…To je bilo opozorilo za v bodoče.
Moje
16
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VOJNA
"Nihče ni tako brezumen, da bi mu
bila vojna ljubša kot mir: v miru
sinovi pokopavajo svoje očete:
v vojni očetje pokopavajo
svoje sinove."
Herodot

in
NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

INTERVJU: Jože Otorepec

KULTURNA SEKCIJA NASTOPALA ZA DRUŠTVO DIABETIKOV
2. 12. 2010 je bilo novoletno srečanje diabetikov v šotoru
ARENE pod
Pohorjem.
Zbranih je bilo
veliko število
udeleženc ev.
Bilo
jih
je
okrog 160, kar
je zelo lepo videti tako številno udeležbo na
takšnem srečanju. Organizirano druženje so
popestrili z ansamblom, bogatim srečelovom
in kratkim kulturnim programom, v katerem
sta nastopali
naši gluhi članici kulturne
sekcije, to sta
bili
Majda
Kores
in
Veronika Hribar. Uprizorili
sta igro »Vlak«. Prepričan sem, da nekateri
še niso videli takšne igre v katerih nastopata
gluhi osebi, vsaj tako je bilo videti po obrazih.
Majda in Veronika sta svojo igro zelo dobro
odigrali in pritegnile pravo pozornost gledalcev, ki so se od srca nasmejali in navdušeno
za ploskali.
Verjemite, da
to
še
jaz
nisem doživel,
da bi se tako
veselo smejali
in
b uč no
zaploskali.
Hvala Društvu diabetikov Maribor za povabilo,
kar bi si želeli tudi v bodoče medsebojnega
sodelovanja na različnih področjih.
Ob toplem čaju smo se še pozdravili s predsednikom društva g. Ivanom Hrastnikom, ter
izmenjali par besed.
Mitja Tomažič
December 2010

1. Od kdaj ste član Društva?
Član Društva sem od leta 1995.
2. Kdaj ste oglušeli in izgubili sluh?
Od rojstva sem naglušen.
3. Ali redno berete časopis Naš glas? Bi
kaj spremenili v tem časopisu?
Seveda ga redno berem, vendar pogrešam
več športnih aktivnosti iz podružnice Ptuj.
4. Ali sodelujete v kakšni sekciji?
Sodelujem v naglušni sekciji.
5. Ali ste že osvojili kakšen pokal?
Ne

6. Ali ste bili kdaj predsednik? Kje?
Bil sem predsednik v podružnici na Ptuju
od leta1996 do 2002.
7. Kako ste se počutili, ko ste bil predsednik na Ptuju?
Delovanje je potekalo dobro, izvajali smo
različne aktivnosti, prirejali turnirje, sodelovali v upravnem odboru in še bi lahko našteval….
8. Kdo je bil podpredsednik?
Takrat je bil podpredsednik Zoran Tuš.
Intervju opravila: Saška Cafuta
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INTERVJU: Justina Vršič, vodja
kulturne sekcije - Ptuj
1. Kdaj si začela s sodelovanjem na kulturnem področju?
Začela sem s sodelovanjem na kulturnem
področju že lani. Že prej sem imela svoje
sanje. Začeli pa smo konec lanskega leta.
2. Kaj ste organizirali na kulturnem področju- nastopi, vaje?

da imamo dovolj veliki prostor, kjer lahko
vadimo. Sem pa vesela, da se lahko ukvarjamo s plesom, da sodelujemo v ročnih
delavnicah, šaljivih igrah,itd.,….
6. Ali imate kakšno idejo za prihodnost
za kulturno delo v podružnici na Ptuju?
Ja imam idejo za prihodnost za kulturno
delo v podružnici na Ptuju, pripraviti čim
več različnih pesmi v kretnji prav tako bi se
rade ukvarjale s filmom, organizirati različne nastope v gledališču,….

Organizirali smo pesmi v kretnji pri tem
nam je pomagala Sanja, ker sliši glasbo in
besedilo. Saj ostali tudi slišijo zvoke, vendar besedila ne.
3. Ali ste še vedno vodja kulturne sekcije podružnice na Ptuju?
Ja, še vedno sva s Sanjo vodji kulturne
sekcije. Sva zelo zadovoljne, Ker so pridni,
da se učijo.
7. Ali ste imeli težave pri organizaciji
kulturnih aktivnosti?
Ne , nismo imeli težav. Problem je s tem,
da ne slišimo tako dobro. Vseeno se močno trudimo, da bi pokazali kaj vse znamo in
česa smo se sposobni naučiti.
Intervju pripravila: Saška Cafuta

4. Kdo še pomaga kulturni sekcije?
V kulturni sekciji pomagamo drug drugemu, eni bolj pri plesu, drugi pri pesmi.
Skratka vsi si pomagamo in se medsebojno dopolnjujemo.
5. Kako se počutite, da ste vodja kulturne sekcije v podružnici na Ptuju?
Kot vodja kulturne sekcije v podružnici na
Ptuju, se počutim odlično, zadovoljna sem,
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"Zakon Privlačnosti v
moje življenje privablja
same dobre stvari."
Louise L. Hay
NAŠ GLAS

3. DECEMBER »MEDNARODNI DAN INVALIDOV«

Po podatkih Statist ič ne g a
u ra d a
Republike Slovenije trenutno okoli 10
odstotkov svetovnega prebivalstva
oziroma okoli 650
milijonov ljudi živi z
invalidnostjo.
V
Sloveniji je okoli
170.000 invalidov,
v Evropski Uniji pa
jih je okoli 80 milijonov oziroma 16 odstotkov vsega prebivalstva. 3. december je za mednarodni dan
invalidov oktobra 1992 razglasila Generalna
skupščina Združenih narodov,
Mednarodni dan invalidov letos zaznamuje
geslo DRŽATI OBLJUBO; vključevanje
invalidov v razvojne cilje tisočletja do
leta 2015 in naprej. Z invalidnostjo živi okoli
8,5 odstotkov Slovencev.
Mednarodni dan invalidov je dan invalidov.
Ta dan invalidske organizacije in društva
opozarjajo, da želijo invalidi doseči boljše
razumevanje v družbi za samostojno in neodvisno življenje, uveljaviti svoje pravice in se
vključevati v politično, socialno, gospodarsko in kulturno življenje v okolju v katerem
živijo in delajo.
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in predsednik
Vlade Republike Slovenije Borut Pahor so
ob mednarodnem dnevu invalidov priredili
sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Predsednik republike dr. Danilo Türk
je v svojem nagovoru izpostavil pomen prizadevanj, da bi invalidi, kolikor je le mogoče, s svojimi zmožnostmi in delom živeli
samostojno in neodvisno življenje. Spomnil
na Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki usmerja države h
December 2010

konkretnemu uresničevanju človekovih pravic invalidov, poudarja pa tudi vlogo invalidskih organizacij, kar je v skladu z geslom
»NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV« in
na letošnjo geslo Evropske unije ob svetovnem dnevu invalidov
»EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO – RESNIČNA KORIST ZA INVALIDE«, ki je po
njegovih besedah enako pomembno, saj je
Evropska unija v primeru te konvencije prvič
samostojno pristopila h kateri od konvencij
Organizacije združenih narodov na področju
človekovih pravic.
Predsednik dr. Danilo Türk je omenil in pozdravil sprejeti v zadnjem letu Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Pozval pa je k
čimprejšnji obravnavi predloga Zakona o
osebni asistenci za invalide v Državnem
zboru, saj oba zakona po mnenju predsednika republike predstavljata resnično vrednost za invalide, četudi ne prenašata dokončne uresničitve vseh njihovih pričakovanj.
Za polno uresničitev invalidov in njihovih
pravic v praksi poleg pravnih predpisov potrebujemo tudi aktivno angažiranje vseh,
tako invalidov kot države, pa tudi lokalne
skupnosti in okolja, kjer invalidi živijo.
Poudaril je pomen financiranja različnih programov posebnega varstva, ki jih izvajajo
invalidske organizacije in pomenijo dopolnitev javne službe. V ta okvir sodi tudi socialno podjetništvo, predlagani Zakon o socialnem podjetništvu, skupaj z Zakonom o prostovoljstvu, predstavljal orodje in pripomoček
za zmanjšanje revščine in še posebej za
preprečevanje socialne izključenosti.
Zbrane so nagovorili tudi minister za delo,
družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetnik
in predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris Šuštaršič.
Srečko Ostreuh
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ČLANI PIŠEJO

3. FILMSKI FESTIVAL GLUHIH V
VELENJU, 20. 11. 2010

VI. GLEDALIŠKI FESTIVAL
GLUHIH V KOPRU

Skupaj z Bedrijem Črešnikom, Marijo Črešnik in Mirjano Drumlič smo naredili
kratek film »avtoservis« s
katerim smo se letos prijavili
na filmski festival gluhih v
Velenju. Festival je potekal
v veliki dvorani v hotelu
Paka. Prišlo je veliko gledalcev, med njimi veliko gluhih. Na oder so povabili podžupana občine Velenje, predstavnika
za
kulturo
Z D G N S
Antona Petriča in predsednico MDGN
Velenje, Eriko Grobelnik,
da so pozdravili prisotne na filmskem festivalu. Ogledali
smo si 5 filmov iz Društva GNP MB, MDGN
Slovenske Konjice, MDGN Ljubljana, DGN
Ljubljana in
ZDGNS Ljub l j a n a .
Občinstvo je
videlo različne filmske
žanre
od
akcije, fantastike,
dokumentarca, komedije in izobraževalnega
filma. Po končanem festivalu so vsi sodelujoči
prejeli spominski filmski
kolut in plaketo.
Ob
koncu so nas
pogostili
z
večerjo, ki je
potekala ob
prijetnem druženju.

V petek 12.11.2010 sem se peljal v Koper
na obisk mojemu dolgoletnemu prijatelju iz
m l ad os t i
s
katerim
sem
pet let živel v
Kopru.
Drugi
dan sem si
ogledal gledališki festival gluhih. Že kot
šolarček sem rad hodil s starši v gledališče.
Ker sta bila moja starša učitelja sem hodil v
normalno šolo in nista dovolila, da grem v
gluhonemo šolo, ki je bila v Ljubljani.
Dvorana je bile zelo lepa, saj je bila prenovljena. Najprej sem spremljal vaje naših članov, tam sem tudi spoznal našega režiserja.
Ob 17. uri je
predsed nica
Koprskega društva ga. Selišnik
Tončka, pozdravila
navzoče,
prav tako predsednica Zveze gluhih in naglušnih ga. Frida Planinc, ki je tudi
odprla predstavo. Nastopalo je 7 društev,
med njimi je bila tudi naša ekipa z dvema
igrama in sicer »ZOBOZRAVNIK« v sestavi:
Milan Šabeder, Bedrija Črešnik in Jože
Koser in druga je bila »VLAK« v sestavi:
Majda Kores in Veronika Hribar. Bilo je
super saj smo se vsi nasmejali. Vse skupaj
je trajalo okrog 3 ure. Po zaključku so vsi
dobili priznanje in vrtnice. Igralci so šli na

Lea Lukner

Mitja Tomažič
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skupno večerjo, sam pa sem še malo s
Koprčani poklepetal.

NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

DOGODKI V SLIKI

OGLED GLEDALIŠKEGA
FESTIVALA V KOPRU

Trening odbojke v dvorani Campus
na Ptuju - moški

Odbojka - ženske

Priprave

Igra

Ekipa odbojke
Ženske - moški

December 2010

13. novembra 2010
smo se zjutraj odpeljali
v Koper. Iz Maribora
smo se odpravili ob 10.
uri, da smo prispeli pravočasno in imeli še
nekaj časa za vajo pred
nastopom.
V Koper smo prispeli
okoli pol dveh. Poiskali
smo gledališče v Kopru
in se pripravili na vaje. Saška in jaz sva si
pripravile kamero in fotoaparat za snemanje in slikanje.
Nastop se je
začel ob 17.
uri. Zelo lep
nastop
so
uprizorili člani naše kulturne sekcije. Odigrali so dve komediji z naslovom
»zobozdravnik« in »vlak«.
Prav prisrčno smo se nasmejali komediji
»zobozdravnik«, saj je bila igra uprizorjena
kot pri resničnem zobozdravniku. Z mimiko
obraza in pantomimo so prikazali tako, da
je
bilo
vsem razumljivo kaj
se je dogajalo
pri
zobozdravniku. Seveda so sodelovala tudi
druga društva. Bilo je 10 nastopajočih skupin.
Gledališki festival se je zaključil ob 19. uri.
Tamara Lah
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VOŠČILO

Voščilo vsem, ki ste skupaj z nami sodelovali in
omogočili invalidom sluha boljše življenje
Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak
nasmeh, lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Veliko upanja ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti novemu letu 2011. Da bi se
Vam in Vašim najdražjim uresničila mnoga
pričakovanja,

Vam želi
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
in Podružnica Ptuj
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NAŠ GLAS

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 DrušPRAVICA 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
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, 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.
RAČUNALNIŠKI NASVETI Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com
so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi.
Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor
potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
Vljudno vas vabimo k ogledu nove SPLETNE STRANI na:
www.facebook.com, kjer prav tako objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
Vsako sredo ob 18:00 uri poteka INFO-OKROGLA MIZA za informiranje članov. Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija Črešnik.
Vsak petek ob 18:00 uri poteka INFO-OKROGLA MIZA za informiranje članov v podružnici Ptuj. Informacije pripravljata sekretar
Milan Kotnik in predsednik Sašo Letonja.
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://ara.uni-mb.si:85/login/index.php
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.
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OBVESTILA, VABILA

ZAČETNI TEČAJ učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih
oseb poteka vsak četrtek ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj bo
vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.
NADALJEVALNI TEČAJ učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj bo
vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.
ČLANI SEKCIJE UPOKOJENCEV se srečujejo vsak petek
popoldan. Organiziran je program za aktivno preživljanje prostega časa (ročne delavnice, šaljive igre, ...), ki ga pripravljajo
sodelavke v programu javnih del Saška Cafuta in Lea Lukner.
Srečanja potekajo od 17.00 do 19.00 ure v prostorih Društva.
IGRANJE ŠAHA je vsako sredo in petek ob 16. uri v prostorih Društva
in ob petkih v podružnici na Ptuju.
Vsak zadnji petek v mesecu ob 17 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.
Strokovno pomoč nudimo gluhim in naglušnim 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 v času
uradnih ur vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9. do 12. ure in 16.
do 18. ure. Vljudno vabljeni.
TEČAJ »UČENJE TEŽJIH IN NERAZUMLJIVIH BESED ZA
GLUHE OSEBE« poteka od 29. oktobra dalje 1x mesečno ob prisotnosti tolmačice slovenskega znakovnega jezika ter prostovoljk
2. gimnazije Maribor v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor Vljudno vabljeni.
December 2010
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OBVESTILA IN VABILA

ČLANI SEKCIJE KULTURE
imajo vaje vsak dan od 16.00 do 19.00 ure v prostorih Društva.
Vaje potekajo pod mentorstvom g. Bojana Maroševiča.
Vsako nedeljo so v športni dvorani Campus na Ptuju »TRENINGI
NOGOMETA IN ODBOJKE« od 16.00 do 17.30 ure. Prijave pri
predsedniku športne sekcije-Aleš Škof. 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 RAZPIS Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za koriščenje POČITNIŠKIH KAPACITET V KRANJSKI GORI IN MORAVSKIH TOPLICAH v času novoletnih praznikov 2010-2011 in
zimskih počitnicah 2010-2011. Vljudno vabljeni.
V petek 17. decembra 2010, ob 15 uri v prostorih Društva gluhih in
naglušnih Podravje Maribor, Trubarjeva 15, organiziramo NOVOLETNI
ŠAHOVSKI TURNIR. Najboljši trije dobijo pokale. Tekmovalci dobijo
sendvič + napitek.

29. januarja 2011 bo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
organiziralo »6. MEDNARODNI TURNIR V FUTSALU IN ODBOJKI
ZA ŽENSKE« (športna dvorana Sl. Bistrica, dvorana Tabor in ŠTUK
Maribor). Vabljeni vsi ljubitelji športa.

Vabilo na NOVOLETNO SREČANJE, ki bo v soboto 18. decembra
2010 ob 14. uri v gostišču Černe v Razvanju.

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU IN OBISKU PRIREDITEV

Vljudno vabljeni k sodelovanju
IN OBISKU PRIREDITEV
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BVESTILA, VABILA IN OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

OBVESTILO ZA NAGLUŠNE
OSEBE S SLUŠNIM APARATOM
V občinski stavbi Mestne občine Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, si lahko sposodite
CM sistem (indukcijsko zanko za
naglušne) za urejanje zadev na občini, s
čimer boste lažje komunicirali in boljše
razumeli govorjeno besedo za urejanje
zadev na občini oz. upravni enoti. Dobite
jo pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

DOPISNIKI - NAŠ GLAS
K sodelovanju in pisanju člankov vabimo
tudi vas drage članice in člani Društva,
Vaše prispevke in zgodbe prinesite v
Društvo do 5. januarja 2011, da bomo
skupaj nadaljevali bogato 10-letno zgodovino izhajanja časopisa Naš glas.
Uredništvo časopisa Naš glas

Info DGNP Maribor

V tedniku 7 DNI, dnevniku Večer Delo in Žurnalu so objavljenih članki o naših gluhih članih, delu
v Društvu ter o naših tolmačicah, ki tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti naše življenje v svetu tišine.
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27

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

"Hvaležen sem, da lahko danes živim.
Veselje in radost me prevevata ob misli,
da bom doživel še en čudovit dan."
Luise L. Hay
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ZAHVALA DRUŠTVU

ZAHVALA MESTNE OBČINE MARIBOR
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ZDRAVE NOVICE

ZASTRUPITVE Z RASTLINAMI (Revija: VITA)
Na travniku in v gozdu se bohotijo rastline, ki s svojimi bolj ali
manj zanimivi cvetovi, listi, plodovi, privabljajo naš pogled, pa
tudi naše roke, da jih utrgamo
in odnesemo s seboj, da bi nam
krasile dnevni prostor ali hodnik. Nekatere si posadimo kar

na domačem vrtu. Zakaj ne?
Pogled na rastlino, ki nam je
všeč, pomirja ali nas poživlja in
spravi v dobro voljo. Dokler je
samo pogled! Mnogi mali nadebudneži »gledajo« s prsti in z
usti. V našem okolju je veliko
rastlin, ki povzročajo same blage težave, lahko pa tudi resne,
s smrtnim izidom. Zaužitje strupene rastline (oziroma strupenih delov rastline) in posledična
zastrupitev se kažeta z različnimi znaki, od slabosti, bruhanja,
driske, slinjenja do halucinacij,
krčev, nezavesti. V prvi pomoči
sta pomembna prepoznavanje
zastrupitve in posvet s strokovnjakom takoj ob zaužitju rastline
ali ob pojavu slabosti, bruhanja,
vrtoglavice, prvih znakov zastrupitve.
PRVA POMOČ PRI OPEKLINAH (Revija: VITA)
(delno povzeto po priročniku U.
Ahčana, Prva pomoč: priročnik
s praktičnimi primeri)
1. Pri večjih opeklinskih ranah
ali več poškodovancih ter poškodbah v zaprtih prostorih takoj
pokličemo pomoč (tel 112).
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2. Preučimo mesto nezgode
(položaj, dostopnost, nevarnosti).
3. Odstranimo vir toplote –
pogasimo ogenj ( z odejo, plaščem ali vodo).
4. Pregledamo poškodovanca:
izključimo pomembne pridružene poškodbe, ki ogrožajo
zdravstveno stanje oziroma
vodijo v poslabšanje.
5. Opečena prenesemo na
varno – upoštevamo morebitne pridružene poškodbe (npr.
poškodb hrbtenice).
6. Če poškodovanec
ne
kaže znakov
življenja, začnemo izvajati
temeljne postopke oživljanja.
7. Takoj odstranimo oblačila pri oparinah
pri opeklinah s kemičnimi
sredstvi (uporabimo ustrezna
zaščitna sredstva, npr. zaščitne rokavice). Pri poškodovancih s hudimi opeklinami in prilepljenimi oblačili ( gorenje )
zaradi bolečin in dodatnih poškodb oblačil ne odstranjujemo.
8. Opeklino hladimo:
• Hladna voda zmanjša bolečine in preprečuje nadaljnjo poškodb še živih celic. Hladimo
toliko časa, da ni več bolečin
( navadno 30-60 minut). Voda
naj bo čista, sterilnost pa ni
pomembna.
• Opeklino hladimo takoj, ko je
mogoče. Curek hladne vode
naj bo med 8 in 23 C, če tako
ni mogoče, pa uporabimo brisače, namočene v hladno
vodo.
• Opečeni otroci hitro izgubljajo toploto, zato naj bo hlajenje

njihovih opeklin največ
10minut, če je površina rane
manjša kot 10% STP. Otrok v
bolnišnico nikoli ne odpeljemo
zavite v mokre hladne brisače
ali rjuhe, temveč jih pokrijemo
s toplo odejo.
9. Dokončamo začeti pregled
opečenca in ocenimo približno
površino opekline, kjer je to
mogoče.
• Zapišemo si pomembne
podatke (ime, starost, spol,
okvirno težo in višino, čas,kraj
in način poškodovanja, motnje
dihanja, opeklino funkcionalnih
področij, očitno opeklino celotnega obsega uda in/ali prsnega koša).
• govorimo s poškodovancem
in ga pomirimo,
• ponovno izključimo opeklino
dihalnih poti, prva pomoč pri
opeklinah dihalnih poti je takojšen klic na tel. Št 112 in hladen obkladek na vrat ( sledi
takojšen strokovni prevoz v
bolnišnico).
10. Oskrbimo spremljajoče
poškodbe po pravilih in vrstnem redu prve pomoči.
11. Oskrbimo opeklinsko rano:
 rano pokrijemo s sterilno
gazo in povojem ali alufolijo ter
opečenca pokrijemo z odejo,
da ga ne zebe,
• če ni druge možnosti, poškodovanca zavijemo v čisto rjuho,
• opečenca obraza ne obvezujemo,
• odstranimo nakit (prstane,
verižice, uro) in pas,
• strokovno usposobljeni reševalci bodo opeklinsko rano
lahko oskrbeli z obvezo, ki se
ne bo prilepila na rano, ali z
novejšimi obliži za prvo pomoč
pri opeklinah.
NAŠ GLAS

ZDRAVE NOVICE

čiste naravne vode. Vsebujejo
celo snovi, ki pospešujejo
odvajanje vode iz telesnih
zalog, kar povzroča pri človeku še večjo žejo.
- Še posebej pomembno je piti
vodo pred spanjem, s čimer se
pripravimo na izgubo vode
med spanjem. Izgubljeno vodo
lahko nadomestimo takoj, ko
zjutraj vstanemo.
To je čas, ko je kri najbolj
viskozna, torej najgostejša,
srčni infarkti pa zaradi tega
najpogostejši.
Piti moramo ravno tako pred
VODA (Revija: ZDRAVE NOVICE) telesnimi napori, med njimi in
Življenje si lahko predstav- po njih, s čimer ohranjamo
ljamo brez mnogih stvari, raven naše hidracije.
nikakor pa ne brez vode. Ta
bistra, prozorna tekočina je UČINKOVITO NAD BOLEČInaravni element, ki daje živ- NE V HRBTU (Revija: ZDRAVE
ljenje vsem živim bitjem na NOVICE)
tem planetu. Tudi nam.
Pravila ležanja
- Dnevno vsak med nami pot- Spanec pogosto prekine bolerebuje približno dva litra in pol čina v hrbtu, saj se mišice v
čiste vode. ležečem položaju najbolj sproE n a k o stijo in takrat opustijo svojo
količino jo varovalno funkcijo. Telesu je
n a m r e č zato treba zagod n e v n o toviti
pravilno
tudi izloči- lego, kar pa najmo.
laže dosežemo
- Pomanj- z izbiro ustrezkanje vode nega anatomv telesu se kaže kot zmanjša- skega vzglavnina zbranost, glavobol, splošna ka.
Skušajmo
utrujenost. Koža postane se navaditi spasuha, brez leska, oči so peko- nja na hrbtu ali
če.
boku, saj ležanje na trebuhu
Izguba vode v te4lesu, ki sili v nepravilen položaj tudi
presega 15 odstotkov teles- glavo in vrat.
ne teže, je lahko že smrtno Nad bolečine v hrbtu z rednevarna.
no vadbo in plavanjem
Človek lahko zdrži brez hrane Redne vaje za krepitev in razcelo do dva meseca, medtem tezanje mišic hrbtenice so pri
ko brez vode zanesljivo ne več ohranjanju gibljivosti hrbta
kot deset dni.
pomembne tako kot pravilna
- Čaj, kava, alkohol in umetne drža. Lahko jih združite v plapijače ne morejo nadomestiti vanje, saj pri njem sodelujejo
12. Poskrbimo za pravilen prevoz v ustrezno ustanovo.
Najpogostejše napake pri
oskrbi opeklinskih ran so:
mazanje opeklinskih ran z različnimi mazili,
• prediranje mehurjev (dodatna
možnost okužbe),
• hlajenje z ledom in hladilnimi
vložki,
• podhladitev zaradi predolgega hlajenja, zlasti pri otrocih, in
hlajenje obsežnih opeklinskih
ran.
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vse mišice hrbta, priporočljivo
pa je tudi klasično raztezanje.
Pri raztezanju bodite previdni
– mišice in tkiva raztezajte le
do občutka rahle napetosti in v
iztegnjenem položaju ostanite
najmanj 10 sekund, potem pa
mišice popolnoma sprostite.
Vaje z raztezanjem je za preventiven učinek priporočljivo
ponoviti vsaj trikrat.
IMUNSKI

SISTEM

(Revija:

ZDRAVE NOVICE)

Za

vzdrževanje močnega
imunskega sistem a
lahk o
veliko storimo
sami, če poskrbimo za zdrav
način življenja:
- z redno in
zdravo prehrano
(uživajmo
veliko svežega
sadja in zelenjave kot vira vitaminov ter vlaknin, ki vsebujejo
veliko polisaharidov),
- pijmo dovolj tekočine,
- izogibajmo se stresnih situacij ( doma in v službi),
- opustimo škodljive razvade
(kajenje, čezmerno pitje alkohola),
- poskrbimo za redno telesno
aktivnost, prav tako pa tudi za
dovolj počitka in spanca,
- pomagajmo si še s prehranskimi dopolnili.

"Sem v procesu pozitivnih
sprememb na vseh
področjih življenja."
- Louise L. Hay
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DOGODKI V SLIKI

NA PRIREDITEV OB SVEČANI PODELITVI LISTINE
»OBČINA PO MERI INVALIDOV«
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Predsednik Sveta invalidov MOM, g. Aleš Škof

Plesni nastop

Prejem »Listine«, župan MOM g. Franc Kangler

Mariborski župan Franc Kangler je podelil
zahvalo Bedriju Črešnik

Prejemniki zahval MOM

Gluhi in naglušni člani smo se skupaj slikali z
županom Mestne občine Maribor
g. Franc Kangler
NAŠ GLAS

DOGODKI V SLIKI

PROSLAVA 1. OBLETNICA - PODRUŽNICE PTUJ

Predsednik Sašo Letonja in tolmačka Lidija Letonja

Kulturni nastop kulturne skupine Tihi svet

Predstavnica Mestne občine Ptuj, ga. Maja Erjavec

Kulturni nastop Sweet girls

Druženje članov

Pogovor z go. Majo Erjavec

December 2010
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DOGODKI V SLIKI

Dom upokojencev Ptuj - učenje računalnika

Vsi zaposleni v Društvu GNP MB

1. obletnica podružnice Ptuj

Učenje slovenskega znakovnega jezika

Gluhi ustvarjajo na ročnih delavnicah

Trenirke za športnike
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NAŠ GLAS

POEZIJA, RAZVEDRILO

ŠALE
BOŽIČ

PRAZNIK DRUŽINE

Prišla je sveta, tiha noč,

Božič je praznik,

mir legel je med vse ljudi,

praznik družine,

polnočni zvon veselo zadoni,

veselje in sreča

naznanja, da Jezus se rodi.

naj vladata povsod.
Kjerkoli boš hodil,

Tam v betlehemski štalici,

kjerkoli boš stopil,

je dete božje zajokalo,

božji te spremlja

položeno na slamico,

naj blagoslov.

je v jaslicah zaspalo.
Se ob Božiču
Svetla zvezda zažarela,

družina je zbrala,

pastircem pot je kazala,

k molitvi je družno

le pojdite tja v štalico,

sklenila roke.
Boga je molila
Avtorica pesmi: Alojzija Lukner

Na ta planet sem prišel,
da bi se naučil bolj ljubiti
samega sebe in ljubezen
deliti z vsemi okrog sebe."
Louise L. Hay
December 2010

Oče in sin
Učiteljica na roditeljskem sestanku : “Vaš sin je najbolj priden učenec v razredu!”
Mati: “To ima po očetu. Oče je
bil predčasno izpuščen iz zapora zaradi lepega obnašanja.”
Prva operacija
“Doktor, doktor… malo sem
nervozen, to je moja prva operacija!”
Doktor odgovori: “Poznam ta
občutek. Saj je tudi moja
prva…”
Bolečina
“Gospod doktor! Včeraj, ko
sem se peljal domov sem
nenadoma začutil bolečino.”
“Kje pa?”
“Mislim da je bilo to med
Vranskim in Trojanami.”
Župnik vs policist
“Kakšna je razlika med župnikom in policistom?”
“Župnik reče: “Gospod z
vami!”
“Policist pa reče: “Gospod z
nami!”
Rdeča kapica in volk
Rdeča Kapica gre skozi gozd k
babici in po poti sreča volka.
Kam greš, Rdeča Kapica?
K babici.
Ali mi lahko daš naslov tvoje
babice.
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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
2010:

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

Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj

Petek: 16:00 - 19:00
dgn1.maribor@guest.arnes.si

Studio:
Aleš Škof

dgn.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: Lea Lukner, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Srečko Ostreuh
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna ob čina Maribor,
Mestna občina Ptuj, Zavod RS za zaposlovanje OE Maribor, Zavod RS za zaposlovanje OE Ptuj
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

