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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 

n a š g l a s 

SREČNO NOVO LETO 2008 

SREČNO NOVO LETO 2008 



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 

  
Približujeta se Božič in Novo 
l e t o .  M e s t o  j e  l e p o 
razsvetljeno, smreka na 
Glavnem Trgu je postavljena, 
izložbe so praznično urejene in 
povsod je že čutiti božično 
nakupovalno mrzlico. Pridno 
se pripravljamo na ta najlepši 
del leta in kupujemo darila za 
naše najdražje. Tudi v našem 
društvu se čuti, da se leto bliža 
koncu. Mnogo stvari je še 
potrebno dokončati in dela je 
ogromno. 
V našem društvu je kar nekaj 
talentiranih igralcev šaha. Vsak 
teden pridno trenirajo v 
prostorih društva in se 
pripravljajo na šahovsko 
tekmo, ki bo konec decembra.  
Tudi ostali člani so zelo 
dejavni in se udeležujejo 
aktivnosti pri katerih je najbolj 
pomembno, da se družijo in 
aktivno preživljajo čas z 
ostalimi člani. Vsako drugo 
nedeljo se veliko članov zbere 
na OŠ Janka Padežnika kjer  
pridno trenirajo odbojko. Ob  

     UVODNIK 
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petkih Zlatica Hoetzl organizi-
ra tečaj učenja težje razumlji-
vih  besed, nato so še ustvarjal-
ne delavnice. Tam jim zagoto-
vo ni nič dolgčas, ustvarjajo  
razne izdelke in se pri tem 
zabavajo. Izdelali so Božične 
voščilnice, ki jih bo društvo, 
kot ročno delo članov,  poslalo 
vsem poslovnim partnerjem, 
donatorjem, drugim društvom 
in ostalim. Delavnic se udele-
žujejo tudi naši najmlajši člani 
in  otroci gluhih staršev. Pri 
ustvarjanju se prav lepo zaba-
vajo, še z večjim veseljem pa 
se posvečajo računalniškim 
igricam. 
V mesecu novembru je Zveza 
za šport pripravila sejo v Celju. 
Tam smo se pogovorili in prip-
ravili program leto 2008. Vsi si 
želimo, da bi bilo znova šport-
no uspešno. Tudi v našem 
društvu smo nato organizirali 
sejo  in  se  pogovorili  o  pla-
nih  za naslednje leto.                                      
Na začetku decembra je v Lju-
bljani potekal 2. filmski festi-
val. Prijavljenih je bilo šest fil-
mov, od tega sta bila dva naša. 
Festivala se je udeležilo 260 
ustvarjalcev in gledalcev. Za 
vse je bil to velik uspeh in vsi 
smo bili navdušeni.                        
Vam in vašim najdražjim želim 
lepe in mirne Božične prazni-
ke, v Novem letu 2008 pa obilo 
zdravja   uspeha   in   osebnega                             
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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 popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

ZLATICA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor / 040/241 505 dopol. in popol.  

zadovoljstva. In ne pozabite, 
tudi naslednje leto nam bo v 
našem društvu lepo, zato vab-
ljeni.  

 

Predsednik: 

Bedrija Črešnik 
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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Č E S T I T K E  Č L A N O M 
V MESECU DECEMBRU PRAZNUJEJO:  

 

                              Marica Artič                                           Petra Oprešnik      
                              Ivica Burggraf                                        Silva Pavlinek 
                              Bogo Burk                                              Mateja Rustja 
                              Matjaž Debevc                                       Janez Vidovič 
                              Štefka Hari                                             Mario Žiher 
                              Darinka Krajlah 
 

 
ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V  

TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI, 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,   
predsednik Bedrija Črešnik 

             Prošnja za brezplačno uporabo video-telefonije (UMTS)  
 

Ponudnik mobilne telefonije podjetje Mobitel z novim letom uvaja plačevanje uporabe storitve 
UMTS. Ukinitev brezplačne uporabe video-telefonije bo odrasle gluhe in naglušne uporabnike 
ponovno porinila v večjo revščino, osamitev in izolacijo. Pri uporabi te storitve gluhi ljudje pogos-
to porabijo 2-3x več časa, kot polno čuteči ljudje, saj se ti lahko veliko hitreje pogovorijo.            
Za dobrobit vseh naših članov smo na podjetje Mobitel naslovili prošnjo za nadaljevanje brezplač-
ne uporabe navedene storitve, s čimer bi jim omogočili njihovo enakovredno vključevanjev življe-
nje in delo v družbi.  
                                          Info Društvo 

Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da 
jim popestrimo njihov vsakdan. 

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 družabništva 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 
 (novi naslov) www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.                
     

                                                                                                                                              Info Društvo 

December 2007 
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ČLANI PIŠEJO 
pred takšnega človeka, ki je 
gluh od rojstva. 
V ustavi imamo zapisano, da 
smo socialna država, da nam 
je zagotovljena enakopravnost 
ne glede na razlike in telesne 
pomanjkljivosti. Pa smo? Gle-
da na vse našteto, enakopravni 
že ne! Glede na možnosti - ki 
jih nimamo gluhi ljudje od roj-
stva - pa tudi ne! 
Prav rad bi vedel kaj bi tisti, ki 
sprejemajo zakone rekli glu-
him ljudem od rojstva, zakaj 
nimamo pravic, kot jih imajo 
drugi invalidi… Le zakaj in 
čemu so takšne razlike med 
invalidi? Gluhi ljudje smo edi-
na kategorija invalidov, ki 

nimamo priznanega niti enega 
tehničnega pripomočka. Pa 
smo eni kot drugi ravno tako 
ljudje; enako moramo jesti, 
piti, plačevati položnice, skr-
beti za svojo družino, otroke 
šolati v našem »brezplačnem 
šolstvu«, …Le redki si lahko 
privoščimo nakup tehničnih 
pripomočkov, ki nam olajšajo 
življenje kot so; svetlobni indi-
kator dojenčkovega joka 
(baby-cry), ki gluhe matere 
opozarja na jok dojenčka, pa 
svetlobni zvonec, svetlobno 
budilko, mobitel z UMTS teh-
nologijo, računalnik za video 
komunikacijo in lažje  pridobi- 

KAJ SMO INVALIDI 
SLUHA 

 

Zelo velika 
siva lisa v 
invalidski 
zakonodaji 
smo predv-
sem gluhi 
ljudje od roj-
stva, saj nam 

država ne priznava ne invalid-
nine ne tehničnih pripomoč-
kov. Kako se počuti takšen 
človek v življenju? Ni nam 
lahko! Vseskozi smo gluhi lju-
dje od rojstva prikrajšani; v 
otroštvu, ko nas razvrščajo po 
raznih zavodih, v procesu izo-
braževanja imamo na Zavodu 
za gluhe in naglušne Ljubljana 
na izbiro samo 4 smeri šolanja: 
grafik, mizar, strojnik in šivil-
ja, šele pred dvema letoma so 
uvedli novo smer – medijski 
tehnik. Seveda je možna inte-
gracija v redno šolstvo, vendar 
je to veliko, veliko težja pot 
prav zaradi komunikacijske 
ovire s polnočutnimi ljudmi. 
Še kasneje pri iskanju zaposlit-
ve smo spet postavljeni v situ-
acijo, ko kljub ustrezni izobra-
zbi ne dobimo zaposlitve v 
želenem poklicu. Saj marsika-
teri delodajalec, ko zagleda 
gluhega iskalca zaposlitve rav-
na odklonilno. Pa naj mu ta še 
tako prizadevno razlaga, kaj 
vse zna, pa, da je fizično spo-
soben vse delati, bolj se delo-
dajalec izgovarja na varnost 
pri delu, problem komunikaci-
je, pa kaj vem še vse. In tako 
bi lahko naštevali v nedogled, 
koliko  ovir  vse   se   postavlja  

vanje informacij ter vseživljenj-
sko učenje in še veliko je stvari, 
ki olajšajo marsikatero stvar v 
življenju gluhega človeka. Saj 
se vse to dobi za denar bo verje-
tno marsikdo porekel. Ima čisto 
prav. Ampak ta polnočuten člo-
vek  
bo te naprave pridobil veliko 
lažje, ceneje, nekaterih pa sploh 
nikoli ne potrebuje… Gluhi lju-
dje pa smo glede na socialno 
sliko najrevnejši sloj ljudi z 
zelo nizkimi osebnimi dohodki, 
pa te tehnične pripomočke nuj-
no potrebujemo v svojem vsak-
danjem življenju in smo za svo-
jo invalidnost še dodatno udar-
jeni po žepu in zato zelo pri-
krajšani. Poanta vsega tega je, 
da se naša država hvali s social-
no pravičnostjo, enakopravnos-
tjo, kar pa ne vzdrži v vsakdan-
jem življenju večine gluhih lju-
di, ki se pogosto nimamo obrni-
ti na nobenega drugega kot last-
no društvo gluhih in naglušnih, 
kjer se že od 1933 leta ukvarja-
mo predvsem z življenjskimi 
stiskami naših gluhih, naglušnih 
ter gluhoslepih članov na katere 
naletijo in rešujemo te raznovr-
stne težave predvsem v njim 
razumljivi in prilagojeni komu-
nikaciji. 
Le kdaj se bo naša država zga-
nila in sprejela takšne zakone, 
ki bodo vsem invalidom sluha 
zagotavljali enake pravice za 
enakopravno vključevanje v 
življenje in delo in olajšali živ-
ljenje? 

Strokovni delavec 

Milan Kotnik 
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∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri. 
 

∗ 17. 10. 2007, ob 18:00 uri v društvu Predavanje "MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA 
STAREJŠIH GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUDI V DOMOVE STAREJŠIH IN 
NJIHOVA INTEGRACIJA V AKTIVNOSTI V DOMU"  

 

∗ Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 17.00 do 18.30 ure (po 
dogovoru) na Osnovni šoli Janka Padežnika. 

 

∗ Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika vodi tolmačica Marija Koser vsako 
sredo od 17.00 do 18.30 ure. 

 

∗ Tečaj učenja težje razumljivih besed in obvladovanja ročnih spretnosti vodita  
tolmačica Zlatica Hoetzl in Slava Andric. 

 

∗ Računalniški nasveti I. 
         na spletni strani zmaga.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi  
         za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju  
         in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov. 
 

∗ Računalniški nasveti II. 
         na spletni strani Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi za       
         gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v video prezentaciji in so v pomoč pri                
         obvladovanju in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov. 
 

∗ Priprava video-novic društva 
         Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsak torek in sredo popoldan. 
 

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju na aktivnostih v društvu 

 

                    NAŠ GLAS December 2007 

OBVESTILA in VABILA 
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Življenje zahteva samo moč, ki jo imaš. 
Možno je eno samo junaško dejanje-da ne pobegneš. 

 
                                                                                             Dag Hammarskjold 
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Izdelovanje okraskov-ročne delavnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrogla miza-predsednik informira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novoletna seja upravnega odbora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu nas pa lahko tudi malo pozabite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novice iz sveta gluhih-Naš glas 
 

»Naša gospodinja« ob odhodu v pokoj 

Razpravljal sem s svojim prijateljem, ki pričakuje, da mu bo svet dal vse in je razočaran, če ni vse najboljše. Ugo-
tovil sem, da se sam nagibam k drugi skrajnosti, ničesar ne pričakujem, zato sem vedno neskončno hvaležen za 
preproste stvari.                                                                                               Ralph Waldo Emerson 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
BOŽIČNO ROMANJE 

 
Popelješ me na pot 

Gospod, 
na pot miru. 

Hodim 
v medli svetlobi 

večne luči, 
med dišečim smrečjem,  

smaragdnimi kamni. 
Suha trava, listje, 

srobot v  
svilenih rokavicah. 

Spremljajo me duše, 
varujejo me kot 

davno hrepenenje 
po samoti. 

Po Božiču diši, 
po zvezdah 

in blagoslovu. 
Svečano je na moji 

samotni poti, 
ob spovedi hrastom, 
brezam, mahovju, 

v temačnem 
zimskem svetišču. 

 

 Majda Senica Vujanovič 

BELI SPEV 
 

Sneg 
pada, pada 

v tihe sanje. 
V dušo lega 

smeh kristalni 
sveč ledenih, 
solznih prtov 

bele smrti. 
Sneg kipi v 
beli spev 

deviških misli. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

LENT POD MOSTOM 

 

Noč se koplje 
v Dravi, 

bele, bele ptice. 
Na odsevih 

sončnih zalebdin. 
Pristanišče v ognju, 

luči razlite 
v umirajoča ogledala. 

Daljna morja 
v ustih.  

Pijem sen trenutka. 
Voda pljuska 

v bele ladje labodic. 
 

Majda Senica Vujanovič 

ŠALE 
 
»Kdo mi ve kaj povedati o 
po membn ih  s lov en sk ih       
pesnikih prejšnjega stoletja?« 
j e  v p r a š a l  p r o f e s o r             
s l o v e n š č i n e . 
»Jaz!« se je oglasil Miha. 
»In kaj veš o njih?« 
»Vsi so že pomrli!« 
 
Blondinka je vstopila v      
delikateso in vprašala: 
»Kaj imate za prigrizniti?« 
»Samo moment.« 
»Prav. Dajte mi dva momenta 
in jogurt.« 
 
Uslužbenca ministrstva za  
n o t r a n j e  z a d e v e  s e             
pogovarjata. Eden pravi: 
»Moje delo je tako tajno, da 
niti sam ne vem kaj delam.« 
 
Trije polži se sprehajajo in   
pridejo do roba ceste. Eden od 
polžev se odloči, da jo bo   
prečkal.                                          
»Si nor, ali samo nepazljiv?« 
ga vpraša eden od polžev. 
»Zakaj pa?« se čudi. 
»Čez dve uri pripelje         
avtobus!« 
 

Študent je mami poslal        
telegram: 
»Pripravi očeta. Izpiti se niso 
posrečili!« 
Mama mu je odgovorila: 
»Oče je pripravljen! Pripravi 
se še ti!« 

 
Ker je dobro slišal, 

je vselej slišal tekst med -  
vrsticami 

 
Majda Senica Vujanovič 

December 2007 



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

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

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

Glasilo urejajo: Milan Kotnik, Lidija Salamon, Bedrija Črešnik. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 do 22:00 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM sekretar: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 777 132 

041 / 331 287 
dgn.maribor@guest.arnes.si 

Ponedeljek: 09:00 do 12:00 

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

Sreda: 18:00 do 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

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

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 

Kratka obvestila 

Vsako sredo in petek  

web klepetalnica od 17:00 
do 22:00 ure. Prav tako 

lahko uporabljate  

3 računalnike v  

računalniški sobi za  

brskanje po spletu in  

e-učenje. 

 

Vsako sredo 

ob 19:00 uri okrogla miza 
za informiranje članov. 

 
Članarina v novem 

letu 2008: 
- zaposleni in upokojenci   

9,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

  dijaki in otroci  

BREZPLAČNO. 

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  


