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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

UVODNIK
VSEBINA

futsala.
Bilo nas je sedemnajst »aktivnih«
in sedem gledalcev. Obiskali so
nas tudi snemalci Televizije Slovenija 1, ki so posneli članek za
oddajo »Migaj raje z nami« .

Če pred kratkim smo praznovali
vstop v Novo leto in že pozdravljamo februar. Vreme še vedno
kaže, da je čas zime, v januarju
nam je prineslo kar nekaj snega.
Največ veselja imajo seveda
otroci in smučarji.
Vreme pa ni niti malo vplivalo na
izvedbo mednarodnega turnirja v
Futsalu, ki se je odvijal v Slovenski Bistrici. Skupaj z našimi člani
smo izvedli odlično pripravljen
dogodek. Na naš razpis so se
prijavile tri ekipe iz Madžarske,
ena ekipa iz Avstrije in pet ekip iz
Slovenije. Tako je bilo skupno 9
ekip in še posebej dve ženski ekipi vzhod-zahod. Vse ekipe so se
tega dne zbrale ob točno dogovorjenem času, turnir pa je potekal do 17 ure, ko smo razglasili
rezultate. Turnir smo zaključili s
prijetnim druženjem, ki se je odvijalo v prostorih društva. Zaključka
se je udeležilo veliko gostov in
navijačev iz vseh treh držav; mladih, starejših. Bili smo zelo raznolika družba.
Ob 22 uri smo razdelili težko pričakovane pokale za najboljša tri
mesta, za najboljšega strelca in
vratarja in obe ženski ekipi. Zelo
smo ponosni na dobro organizacijo. V telovadnici na Studencih
so potekali treningi odbojke in

V mesecu februarju kar nadaljujemo z našim delom. Razen naše
redne »Okrogle mize« smo imeli
še dodatna predavanja za naše
člane in sicer sta bili to temi, ki
nas vedno vznemirjajo »Otroški
dodatek« in » Nasilje v družini,
kam po pomoč?«. Veseli me, da
se naših predavanj zmeraj udeleži ogromno članov.
Ob kulturnem prazniku smo se
znova spomnili na obletnico smrti
največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna. Zlatka in
Andreja sta pripravile kratko
popotovanje skozi življenje tega,
za Slovence pomembnega človeka. Na koncu sta pripravile kviz,
da sta preverile naše znanje. No,
naj se pohvalimo, znali smo
odgovoriti na čisto VSA vprašanja. Sedaj pa nas čaka veselo, zaljubljeno Valentinovo, kar je razlog, da se bomo ponovno družili
in zabavali.
Za nas vse je tudi zelo pomembno predavanje, ki ga bo predstavil Mitja Tomažič in sicer, kako
bomo v bodoče uporabljali »klic v
sili« na mobilni telefon, s pomočjo sistema WAP. Več o tem, drugič.
Želim vam lepe dneve in naj vam
dostikrat posije sonce!

Predsednik

STRAN

Uvodnik

2

Obvestila, vabila in čestitke 3
Sekretarjev kotiček
Intervju

4
5, 6, 7

Člani pišejo

8, 9, 10

Šport

11

Dogodki v sliki

12, 13

Vabila, poezija

14, 15

Zadnja stran

16

Glasilo »NAŠ GLAS«
Začetek izdajanja glasila.
Junij 2000

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo
tudi na internetu na naši
spletni strani.

Bedrija Črešnik

www.dgnp-mb.si

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

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

SUZANA NOVAK

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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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
Časopis »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in
naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.
Časopis si izmenjamo z Društvi; Auris Kranj, Mestno društvo gluhih Ljubljana, Društvo iz Slovenskih Konjic. 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 www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.
Info Društva

ČESTITAMO ZA ZMAGOVALNO IZJAVO ZA BOB LETA 2008
V četrtek 12. 2. 2009 je bila na slavnostni prireditvi časopisne hiše Večer v Narodnem domu
izbrana zmagovalna izjava za Bob leta 2008. Bralci Večera in širša slovenska javnost so največ
glasov namenili našemu strokovnemu delavcu-sekretarju Milanu Kotniku za izjavo:

"DRŽAVA JE POGOSTO BOLJ GLUHA OD NAS GLUHIH"

Tatjana Rudolf, Milan Kotnik, Anja Babnik

Skupinska slika v Narodnem domu

Zmagovalcu je pripadla čast za prvi rez

Na prireditvi v Narodnem domu so bili gostje tudi naši člani društva, ki so slovesno prireditev
spremljali s pomočjo naše tolmačice Kaje-Zlatke Hötzl, ki je celotno prireditev prevajala v slovenski znakovni jezik gluhih ljudi. Ponosni in hkrati veseli smo, da je toliko bralcev Večera in ostale
širše slovenske javnosti s svojim glasovanjem dalo vedeti, da razumejo stisko gluhih, naglušnih
in gluhoslepih ljudi in s tem poslali opozorilo državi, da mora čim prej začeti omogočati enakopravno vključevanje v življenje in delo v družbi vsem invalidom še predvsem invalidom sluha, ki so
Info Društva
vedno bolj odrinjeni na rob družbe.

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Albin Tramšek
Jovanka Tramšek
Frančiška Bosančič
Polonca Burgar
Marija Črešnik
Leonida Nedeljko
Ivica Vojsk

Ivan Gale
Danica Jus
Milan Kotnik
Marjan Krajlah
Jože Longar
Milan Mertik
Stanko Muršak
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SEKRETARJEV KOTIČEK
V društvu nadaljujemo z načrtovanimi aktivnostmi in
izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe,
naglušne in gluhoslepe uporabnike s katerim jim omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje in delo v družbi.
21. januarja smo izvedli zelo obiskano predavanje
»Pravica do otroškega dodatka in pravice staršev«. V
začetku februarja smo nadaljevali s predavanji in organizirali predavanje na izredno občutljivo temo »Nasilje
v družini, nad otroci in kam se obrniti po pomoč«. Po
predavanju smo se dogovorili za individualno svetovanje enkrat na mesec, saj na podlagi lastnih izkušenj pri
delu z uporabniki ugotavljamo, da tovrstna predavanja pripomorejo k prepoznavanju problemov.
Hkrati jih na ta način opogumimo k začetku reševanja problema, za katerega prej niti niso vedeli
kam se obrniti po pomoč. Eden največjih problemov s katerim se srečujemo v zadnjem času v
društvu pa je povečevanje števila naših članov, ki ostanejo brez redne zaposlitve. Le-ti v vedno
večjem številu prihajajo v društvo po pomoč v postopkih pred odpovedjo zaposlitve, pri prijavi na
Zavod RS za zaposlovanje in iskanju nove zaposlitve. Samo v zadnjih treh mesecih je brez zaposlitve ostalo 7 naših članov, napovedujejo pa se še nove odpovedi. Žalostno dejstvo pri tem je,
da smo v prejšnjih letih porabili ogromno časa in energije, da smo uspeli za naše člane – invalide
sluha poiskati in pridobiti ustrezno zaposlitev ter jim s tem pridobiti reden vir dohodkov in jim tako
omogočiti dostojno in človeka vredno samostojno življenje.
Pri tem opažamo, da nekateri delodajalci izkoristijo njihovo invalidnost – gluhoto in jih v postopkih
pred odpovedjo ne seznanijo z njihovimi pravicami na njim razumljiv način v slovenskem znakovnem jeziku ob pomoči tolmača. Tako se še vedno pogosto dogaja, da je gluha oseba ob različnih
postopkih, ki izhajajo iz delovnega razmerja (sprememba delovnega mesta, podpis aneksa k
pogodbi o zaposlitvi, odpoved zaposlitve ipd.) premalo seznanjena ali pa sploh ne o njenih pravicah in je kot invalid sluha pogosto prisiljena podpisati kakšen dokument brez podrobne obrazložitve pravic in posledic, ki izhajajo iz tega.
V strokovni službi društva smo pripravili vsa poročila za preteklo leto in jih oddali našim sofinancerjem. Intenzivno potekajo priprave na sestanek skupščine društva in s tem hkrati tudi skupščino Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je letos tudi volilna. Na informativnih okroglih
mizah obveščamo člane društva o razpisih za volitve za predsednika in podpredsednika Zveze
ter pripravo kandidatur tudi za ostale organe Zveze.
V mesecu marcu bomo organizirali Državno prvenstvo gluhih v šahu, pred tem pa še izbirni
šahovski turnir.
Prav tako pa nadaljujemo s spremljanjem postopkov sprejemanje invalidske zakonodaje, saj je
že prejšnja oblast obljubljala rešitev problematike invalidov sluha in s tem ureditev sive lise na
področju gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb v Republiki Sloveniji. Pred kratkim smo izvedeli,
da je Vlada RS pripravila Normativni program sprejemanja omenjene zakonodaje s katerim so
ponovno odložili obravnavo in sprejetje teh Zakonov. Pri tem pa radi pozabljajo na 4. člen Zakona
o invalidskih organizacijah, ki govori, da morajo invalidske organizacije sodelovati pri oblikovanju
nacionalnih politik in ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave invalidov in
da se državni organi o vseh zadevah posvetujejo z invalidskimi organizacijami.
Strokovni delavec– sekretar
Milan Kotnik
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INTERVJU Z MILANOM KOTNIKOM STROKOVNIM
DELAVCEM-SEKRETARJEM NAŠEGA DRUŠTVA
Povejte nam kaj o sebi.
Pri dveh letih sem zaradi vnetja ušes imel prve težave s sluhom. Pri šestih sem že dobil prvi slušni aparat. Sluh se mi je vseskozi slabšal do leta 2001, ko so mi izmerili, da imam skoraj 100%
izgubo sluha in začel uporabljati dva slušna aparata. Brez slušnih aparatov ne slišim skoraj ničesar. Od leta 1996 do avgusta 2007 sem bil predsednik društva. Nato sem se - kot prva gluha oseba v Sloveniji - zaposlil kot strokovni delavec sekretar društva. Vseskozi sem pomagal gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem, ko zaidejo v različne življenjske ali delovne probleme, pa
se zaradi svoje izgube sluha ne upajo ali ne zmorejo postaviti za svoje pravice, ker jih ne poznajo.
Kakšno je vodilo društva?
Moto našega društva je "Razumeti in biti razumljen", kar zvesto izpolnjujemo že 75 let. Ravno
lani ob naši 75. obletnici delovanja društva smo 27. septembra organizirali vseslovensko prireditev Mednarodni dan gluhih pod častnim pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Turka,
kjer se je zbralo okoli 1.000 gostov iz vse Slovenije.
S kakšnimi problemi se srečujete gluhi in naglušni v Mariboru? Kako je z zaposlitvami?
Gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje se srečujemo z veliko problemi v svojem vsakdanjem življenju.
Pri tem bi izpostavil predvsem problem komunikacije, saj kljub leta 2002 sprejetemu Zakonu o
pravici gluhega človeka do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ta zakon v praksi še ni dobro zaživel. Tako še danes mladi uka željni gluhi ljudje po končani osnovni šoli nimajo zagotovljenega tolmača v šoli na predavanjih. Gluha oseba še danes ure in ure čaka v zdravstvenem
domu, ker jo kličejo po zvočniku, pa ne ve da je na vrsti. Gluhe osebe kljub številnim sprejetim in
ratificiranim Konvencijam in v Ustavi RS zapisanih pravicah, izredno težko dobijo zaposlitev, če
pa že, pa so le-te izredno slabo plačane in jih pogostokrat izkoriščajo za majhno plačilo. V zadnjem času spet narašča brezposelnost med gluhimi, saj delodajalci izkoriščajo njihovo gluhoto in
s tem slabše razumevanje posledic njihovega podpisa ob prekinitvi delovnega razmerja. Pogosto se v takšnih primerih tudi prepozno obrnejo po pomoč in izgubijo še tistih nekaj pravic, ki jim
pripadajo ob brezposelnosti.
Društvo je leta 2002 dobilo odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da delujemo
v javnem interesu, le dve leti kasneje pa smo pridobili še status invalidske organizacije. Ob tem
moramo poudariti, da s strani Ministrstev nimamo zagotovljenih nobenih finančnih virov za delovanje društva, kar je izredno nerazumljivo ravnanje, saj nam priznavajo javni interes in s tem tudi
obveznost skrbi in pomoči za vse invalide sluha na območju delovanja društva v Podravju - v
skupaj kar 41 občinah in mestih.
Koliko članov šteje vaše društvo? Kakšna je populacija?
Društvo šteje 415 članov. Kar 44% jih je upokojencev, 27% jih je brezposelnih, ali pa so prijavljeni za Zavodu za invalidsko in pokojninsko varstvo. Izobrazbena struktura je izredno slaba, saj jih
je osnovno šolo končalo manj kot 28%, 56% jih nima končanega poklicnega izobraževanja, le
12% pa jih ima zaključeno srednjo šolo.
V društvu ste zelo dejavni. Kaj vse počnete, katere projekte bi izpostavili?
V društvu izvajamo številne posebne socialne programe:
- Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam za samostojno in enakovredno vključevanje v življenjsko in delovno okolje,
Počitniška prikolica v Banovcih
Februar 2009

- Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam na domu,
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- Ohranjevanje zdravja v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci (zaradi socialne stiske vsako
leto omogočimo brezplačno letovanje za dve družini),
- Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje,
- Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video dejavnost, spletna stran društva, okrogle mize in
predavanja kot vir informacij,
- Tehnični pripomočki za gluhe (nakup, svetovanje, uporaba,
vsako leto v društvu kupimo cca. 20 mobilnih telefonov UMTS
in jih razdelimo med gluhe člane),
- Uporaba računalnikov za vsakdanjo rabo in vseživljenjsko
učenje (v društvu imamo 6 računalnikov z web-kamerami za
pogovore v znakovnem jeziku),
- Šport in rekreacija (omogočanje treningov, organiziranje tekmovanj in udeležba na različnih državnih in mednarodnih
prvenstvih),
-Tečaji slovenskega jezika, neznanih in tujih besedopismenjevanje odraslih gluhih oseb v znakovnem jeziku in
tečaji učenja slovenskega znakovnega jezika za slišeče,
Svetlobni zvonec za gluhe

- Kultura gluhih in naglušnih ustvarjalcev (ustvarjanje lastnih gledaliških iger, filmov, likovnih in
fotografskih razstav). Naši kulturno umetniški ustvarjalci pogosto pripravijo izvirne gledališke igre
npr. "Kraljevina ne mara gluhih ljudi", ki so jo odigrali na lanskem gledališkem festivalu. Zaradi
izvirnosti in odlične gledališke igre pa smo dobili vabilo tudi na mednarodni gledališki festival v
Franciji v mestu Reims meseca julija 2009. Vendar je odhod vprašljiv, saj nimamo dovolj finančnih sredstev.
Imamo v Mariboru in Sloveniji dovolj tolmačev znakovnega jezika? Pri vas se ga zainteresirani
lahko tudi učijo, kajne?
V Sloveniji je samo 24 tolmačev slovenskega znakovnega jezika od tega so štirje v Mariboru, kar
je pogostokrat premalo.
V društvu vsako leto organiziramo 40-urni začetni in 40-urni nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika za slišeče ljudi različnih poklicev, ki je vedno dobro obiskan.
Kako je poskrbljeno za status gluhih in naglušnih pri nas?

Tečaj slovenskega znakovnega jezika

Gluhi imajo za 100% izgubo sluha priznano samo 70% telesno
okvaro, kar je paradoks v Sloveniji. Zakon, ki govori o telesnih
okvarah izvira še iz bivše Jugoslavije iz leta 1974 in bi ga morali v RS že zdavnaj spremeniti. Prav tako se gluhe osebe ločuje
na gluhe osebe od rojstva ter na tiste, ki so oglušeli kasneje
v delovnem razmerju. Le-ti, ki so oglušeli kasneje v delovnem
razmerju imajo pravico do nadomestila za invalidnost, kar je še
eden paradoks v naši državi, ki izredno diskriminira tiste gluhe
osebe od rojstva oz. rane mladosti, ki bi potrebovali pomoč že
od nastanka invalidnosti, pa ne dobijo nobenega denarnega
nadomestila za invalidnost s katerim bi jim vsaj nekoliko omogočili lažje življenje.

Gluhi ljudje so edina kategorija invalidov v RS, ki nima priznanega nobenega tehničnega pripomočka, s katerim bi jim olajšali njihovo življenje. Na prostem trgu sicer obstajajo številni tehnični
pripomočki, ki pa tudi do 10x presegajo ceno enakovrednega pripomočka za slišeče:
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Tehnični pripomoček

Gluhe

Naglušne z SA

Slišeče

Računalnik

Do 2000 €

Do 2000 €

Do 1000 €

Baby-cry

240 €

240 €

60 €

Ura budika

140 €

140 €

20 €

Hišni zvonec

140 €

140 €

/

Ojačevalec za GSM

/

125 €

Ne rabi

TV indukcijska zanka

/

140 €

Ne rabi

CM sistem

/

480 €

Ne rabi

Telefon

Faks 100 €

100 €

20 - 40 €

in še bi lahko našteval. Gluhi ljudje bi za enakovredno vključevanje v delo in življenje v družbi
potrebovali še računalnik z internetno povezavo ter spletno kamero.
P.s. Podatki o cenah so od lanskega leta, ko smo delali primerjavo pripomočkov s tehničnimi pripomočki za gluhe in naglušne ter gluhoslepe ljudi v društvu.
Se pogosto srečujete s socialno izoliranostjo ali vas okolica sprejema?
Skoraj vsi člani društva se redno vključujejo v aktivnosti društva prav zaradi pogoste izključenosti
iz polno čutnega okolja, saj se pogostokrat zgodi, da zaradi komunikacijske drugačnosti slišeči
rečejo "eh kaj bom razlagal" ali pa posredujejo samo kratko, skopo in nepopolno informacijo.
Invalidi sluha smo prav tako družabni ljudje, kar dokazujejo polnoštevilno obiskane različne aktivnosti, ki potekajo v društvu ob pomoči naših tolmačev. Člani društva pogostokrat rečejo,
da so prišli v svoj "drugi dom", saj jim društvo nudi možnost vključevanja v številne in različne
aktivnosti brez komunikacijskih ovir.
Na kaj bi še posebej opozorili vaše člane?
Kot sem že povedal v društvu člane in širšo javnost na področju delovanja društva informiramo o
različnih aktivnostih, aktualnih dogodkih, pravicah in ugodnostih, ki jih lahko pridobijo v društvu s
pomočjo naše strokovne službe. Še posebej bi poudaril na:
◊

Ali ste vedeli, da ste lahko oproščeni plačevanja RTV naročnine?

◊

Ali veste, da vam pripada invalidnina za izgubo sluha?

◊

Ali veste, da naši člani letujejo ceneje?

◊

Ali se želite naučiti govorice rok?

◊

Ali veste, da ste lahko oproščeni plačila turistične takse?
Predavanje »Klic v sili«

Intervju vodil:
Bogdan Fras
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ČLANI PIŠEJO
TO SEM JAZ, NINA JERANKO
Naj se vam predstavim. Moje ime je Nina Jeranko, dekliški priimek je
Šverko. Rojena sem v Ljubljani. Že od rojstva sem težko naglušna.
Najprej sem hodila v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani. V vrtec
so me starši vpisali, ko sem bila stara tri leta, nato pa sem začela
hoditi v prvi razred osnovne šole. Jaz sem znala že malo govoriti, a v
šoli smo se pogovarjali s kretnjami. Ko sem končala 5. razred s prav
dobrim uspehom, so se moji starši odločili, da bi poskusila hoditi v
»slišečo« šolo. To je bila težka odločitev. Ko se je začel prvi šolski
dan, me je bilo strah, saj nisem poznala nobene sošolke in sošolca.
Obiskovala sem osnovno šolo Riharda Jakopiča, kjer sem ponavljala
5. razred, saj je bila učna snov v redni šoli veliko obsežnejša kot v
Zavodu in sem morala veliko nadoknaditi. 8. razred sem končala s
prav dobrim uspehom, nato sem se vpisala v srednjo šolo. Hodila sem v srednjo trgovsko šolosmer aranžerski tehnik (urejevalec izložb). Sprejemni izpit sem opravljala na srednji šoli za oblikovanje in bila tam tudi sprejeta po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu. Ko se je bilo treba
odločiti za eno od obeh šol sem se, zaradi lažjega programa, odločila za aranžersko šolo. V
začetku mi je bilo v srednji šoli težko. Bila sem zmedena, ker je bilo vse drugače kot v osnovni
šoli. Potem sem se počasi navadila, ko sem spoznala nove sošolke in so me tudi one lepo sprejele. V začetku so se me bale, saj niso vedele, kako naj se z mano pogovarjajo. A že čez nekaj
dni je bilo že vse v redu in smo se vsa leta dobro razumele. Srednjo šolo sem končala v 4 letih. V
zadnjem letniku sem uspešno opravila poklicno maturo. Po končani srednji šoli sem se želela vpisati na likovno akademijo, vendar je bil eden od pogojev za vpis tudi opravljena gimnazijska
matura.
Vpisala sem se kot študentka visoke šole uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani in sicer
smer ambient (za dekorativno opremo notranjih prostorov). Po zaključeni šoli in uspešno opravljeni diplomi, sem pričela z iskanjem službe. V šoli so mi omogočili, da sem hodila na tečaj restavratorstva v šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart, da bi se naučila nekaj restavratorskih postopkov, če se želim zaposliti za restavratorja. Eno leto sem imela ta tečaj in sem se veliko naučila
o pomenu restavratorstva in restavriranju starin. Bilo je zelo zanimivo. Zaposlitev sem dobila pri
gospodu Miranu Žnidarcu. Pri njemu sem najprej opravila 1 leto pripravništva, potem me je redno
zaposlil. Zelo sem vesela, da sem našla delo, ki me zelo veseli. Poleg restavratorske delavnice
imamo tudi trgovino s starinami, ki se imenuje Antik Rogaška.
Zelo rada hodim v društva, kjer izmenjujem medsebojne izkušnje in se rada pogovarjam z gluhimi
in naglušnimi ljudmi o gluhoti, študiju in raznih stvareh. Rada se tudi ukvarjam s športom in s kulturo gluhih. 3 leta sem bila članica društva gluhih Slovenske Konjice, kjer sem vodila delo kulturne sekcije. V Mestnem društvu gluhih Ljubljana sem nekaj časa sodelovala v uredniškem odboru
za časopis Odmev tišine. Kasneje sem bila odgovorna urednica za časopis Zvok tišine v društvu
gluhih in naglušnih Slovenske Konjice.
Nato sem se po treh letih odločila, da se včlanim v mariborsko društvo, ker je veliko zanimivosti o
kulturi gluhih v društvu. Zelo rada se udeležujem na likovnih delavnicah in vsako leto se
rada udeležim likovne kolonije, ki jo organizira Zveza društev gluhih in naglušnih Ljubljana v
Kranjski Gori.
Upam, da me bodo mariborski člani lepo sprejeli kot njihovo članico in bi z veseljem sodelovala z
njimi v uredniškem odboru za časopis Naš glas.
Nina Jeranko
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ČLANI PIŠEJO
PLANINARJENJE RADOVANA MILENOVIČA
Lansko leto sem bil pogosto v
našem lepem gorsko-hribovitem
svetu po Sloveniji, enkrat pa sem
krenil tudi preko meja. Devetindvajset krat sem se »povzpel« na vrhove, od tega tri krat sam na hribovje
bližnje okolice. Največkrat sem
hodil skupaj s planinskim društvom
»Planika«. Šestindvajset krat smo
se povzpeli kar po velikih strminah.
Vseeno pa sem malo manj obiskal
naša gorovja, kot predlani, saj sem
imel ogromno dela v službi. Imeli
smo ogromno naročil in moja služba mi ogromno pomeni.
Vsi vemo, da je planinstvo šport, ki
zelo dobro vpliva na naše zdravje, na našo kondicijo in na naše življenjske sposobnosti.
Tako je tudi moje življenje polno navdušenja nad planinarjenjem.
Posebej sem bil navdušen nad Alpsko verigo na Avstrijsko Salzburškim gorovjem
(Salzburg-Land). Tam sem videl gorske vršace na višini 3000 m nadmorske višine. Te
poti so mi bile izredno všeč. Na vznožjih tega prelepega gorovja so travniki, skalovje in
neokrnjeni gozdovi, ki so obdani z mnogimi prelepimi slapovi. Obiskal sem izvir reke Mure
med skalovjem pod najvišjim grebenom. Vse to sem obiskoval z izredno dobro voljo. Planinstvo je zame izredna priložnost, da vse to ohranit.
Sedaj pa vam z veseljem predstavljam moje podvige z vzponom na različne vrhove, poti,
postojanke, kamor sem podal v lanskem letu, kot tudi tradicionalnih pohodov in izbrane
pohodne ture, ki sem jih opravil s planinskim društvom »Planika«.
Naj naštejem nekaj pohodov minulega leta, ki sem se jih udeležil v družbi planincev planinskega društva »Planika«, ali pa jih prehodil sam. Za začetek sezone sem se podal na
Žavcarjev vrh. Nato so sledili tradicionalni pohod na Boč, zimski tradicionalni pohod na
Ramšakov vrh, Matjažev pohod na Peco, Drameljska pohodna pot, tradicionalni pohod po
poti Desetega brata kot po poti Josipa Jurčiča, Smohor in Gozdnik, Porezen, DobrovljeTolsti vrh - Smolnik, tradicionalni pohod na Travnik, Jelenov Studenec in Sv. Ana, tradicionalni pohod po Haloški poti, Zelenica-Stol-Moste, Veliki vrh v Košuti in Kladivo, Ruška
tradicionalna pot v počastitev dneva državnosti, Velika Baba, Krn in dom Petra Skalarja
na Kaninu, Weisseck in izvir reke Mure na Salzburskem v Avstriji, Komarča, po dolini
triglavskih sedmerih jezerih, Prehodavci, Visevnik, koča na Planini pri jezeru in Kosijev
dom na Vogarju, Mangart, pohod “Planika“ na Pohorju, Laško-Zbelovška pot, Ribniško
Pohorje in splavarjenje na Dravi, Bohor, Po Vevski poti, Martinova pot, Mrzlica in Kal, Izlet
na Meranovo in Stolpnik v počastitev dneva samostojnosti.
Radovan Milenovič
Februar 2009
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KLIC V SILI ZA GLUHE
Dne 3. februarja 2009 sem se kot podpredsednik našega društva, udeležil seminarju v
Igu pri Ljubljani, ki ga je organiziral Center za obveščanje " 112-KLIC V SILI".
Tega seminarju smo se udeležili vsi predstavniki društev gluhih in naglušnih Slovenije. Novost je ta, da gluhi
lahko pošljemo SMS sporočilo preko mobilnega WAPa na številko 112 (klic v sili). Predavanje je trajalo več
kot 4 ure.
Nad predavanjem in novim znanjem ki sem ga dobil
sem bil zelo navdušen. Za posredovanje znanja in
nove izkušnje, sem za vse člane 11. februarja 2009
organiziral predavanje v našem društvu. Priprave na
predavanje so bile zelo naporne, saj sem moral doma
Predavanje Mitje Tomažiča
vaditi in pripraviti dokumentacijo opremljeno s slikami,
da sem lahko našim članom zadevo predstavil na čim bolj razumljiv način. V pomoč mi je
bila naša tolmačica Zlatica Hoetzl.
Prikazal sem, kako se preko mobitela odpre spletna stran in nato vtipka: wap.sos112.si.
Vsako funkcijo sem opremil s slikami na katerih je prikazano kako se nadaljuje postopek,
da dobimo napis 112 klic v sili, nato se prikaže sporočilo z različno vsebino, kot na primer ali želite: MEDICINSKO POMOČ, POLICIJO ali GASILCE. Sam potek dela sem tudi
praktično prikazal. Vajo bomo morali večkrat ponoviti. 112KLIC V SILI je zelo potreben za nas gluhe osebe.
Klic deluje tako, da vtipkaš določeno sporočilo, to sporočilo
sprejeme center za obveščanje v Ljubljani, njihov operater pa
sporoči končnemu uporabniku, to je zdravnik ali reševalno
vozilo, ali policija, ali gasilci. Vsa sporočila se snemajo, zato
moramo biti resni in odgovorni pri uporabi klica v sili. Za lažna
sporočila so kazni zelo visoke. Kot vodja tega tečaja sem
odgovoren, da jih strokovno in pravilno predstavim. Do konca
februarja imamo čas, da se vsi dobro naučimo uporabljati klic
v sili.
Slovenija se je uvrstila v maloštevilno skupino evropskih
držav, v katerih lahko gluhi in naglušni pokličejo center za
obveščanje za pomoč. Do zdaj je to možnost svojim uporabnikom s posebnimi potrebami ponudilo 7 evropskih držav.
Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Bojan Žmavc je v torek 10. februarja, v imenu URSZR, prejel nagrado, podelili so jo v Bruslju, Evropskega združenja za klic v sili (EENA) za
uvedbo "WAP 112 klica" v Sloveniji. Ta omogoča gluhim in naglušnim osebam obvestiti
operativce v Centrih za obveščanje, kje se nahajajo in kakšno pomoč potrebujejo.
Sistem deluje po Wap protokolu. Klicoči se z mobilnega telefona prek spleta poveže z
računalnikom v Centru za obveščanje in nato z operativcem izmenjujeta pisna sporočila,
kakšno pomoč kličoči potrebuje."
Pripravil:
Mitja Tomažič
Stran 10
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ŠPORT
Rezultati športnikov športne sekcije za leto 2008
2. 2. Pustni turnir odbojke, Celje

6. mesto

22. 2. Izbirni šahovski turnir, Maribor (društvo)

1. mesto Franci Perkovič
2. mesto Milan Kotnik,
3. mesto Ivan Ivanjšič in Bedrija Črešnik

24. 2. DP invalidi smučanje, Golte

2. mesto Sanja Mertik
7. mesto Robert Debevec
10. mesto Andrej Vivod

15. 3. DP v šahu Ljubljana, ekipno

6. mesto ekipno, 12., 13. in 17. mesto posamezno

29. 3. DP v odbojki Krško

4. mesto moški in 5. mesto ženske

5. 4. Smučanje Kanin, N. Gorica, Gabrijel K.)

1. mesto Darko Kokol (M do 34 let), 2. m. Robert Debevc (M
do 34 let), 2. m. Sandi Modrinjak (M do 49 let), 3. m. Gabrijel
Kravanja (M carving), 1. mesto Sanja Mertik (Ž do 17 let)

21. 4. DP v bowlingu, Nova Gorica

10. mesto posamezno Aleš Škof, dvojice 7. mesto

28. 4. Ribiški turnir, Sl. Konjice

1. mesto ekipno, 1. mesto posamezno Albin Šmidlehner

10. 5. Nogometni turnir, GRAZ

igrali za Novo Gorico

17. 5. DP balinanje-posamezno, Ljubljana

4. mesto Vili Majhenič

17. 5. Ribiški turnir, Murska Sobota

3. mesto ekipno
2. mesto posamezno Albin Šmidlehner

31. 5. DP Športna ribičija, Murska Sobota

4. mesto ekipno
3. mesto posamezno Albin Šmidlehner

14. 6. DP balinanje - ekipno, Maribor (Voličina)

4. mesto Ž, 6. mesto M

14. 6. Ribiški turnir, Velenje

3. mesto ekipno
2. mesto posamezno Albin Šmidlehner

21. 6. DP mali nogomet, Velenje

2. mesto

5. 7. DP Orientacijski tek, Kranj

8. mesto ekipno
3. mesto posamezno Bedrija Črešnik

2. 8. »Pozdrav poletju« Maribor odbojka na mivki (ŠRC Fontana), balinanje (balinišče Ljudski vrt)
4. in 6. mesto M ekipi balinanje
4. mesto Ž ekipa balinanje
1. 2. 3. mesto M, odbojka na mivki
4. in 6. mesto Ž, odbojka na mivki
16. 8. Športna ribičija Dravograd

4. mesto, 4. mesto Jože Koser, 7. m. Albin Šmidlehner

30. 8. DP odbojka na mivki, Koper

2. mesto Ž, 2. in 3. mesto M

12. 12. Novoletni šahovski turnir Maribor

1. mesto Franc Perkovič, 2. m. Milan Kotnik, 3. m. Srečko Pihler

20. 12. Memorialni turnir v odbojki, Celje

3. mesto MB »A«, 7. mesto MB »B«

Treningi: balinanje 26x (Balinišče Branik, skupina 8-14 oseb), šah 91x (društvo, skupina 18 oseb), odbojka 9x in mali
nogomet 9x (OŠ Janka Padežnika MB skupina 14-18 oseb), bowling 9x (Bowling center PLANET TUŠ, skupina 8-14
oseb), odbojka na mivki 8x (ŠRC Fontana, skupina 10-18 oseb).
Poročilo pripravil

VSEM ŠPORTNIKOM ČESTITAMO!

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Februar 2009
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DOGODKI V SLIKI

Na podelitvi BOB-a v Narodnem domu

Intervju z zmagovalcem BOB-a

Predavanje WAP - klic v sili na številko 112

Udeleženci predavanja »Klic v sili«

Snemanje RTV SLO-MB za oddajo »Dobro jutro«

Ustvarjalne delavnice

Resnično srečen je človek, ki zna povsem natančno presoditi samega sebe...
Peter Mere Latham
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DOGODKI V SLIKI

Razstava literature ob kulturnem prazniku

Prešernov dan, predstavitev slovenske kulture

Zmagovalke kviza znanja »France Prešeren«

Udeleženci kviza znanja »France Prešeren«

Predavanje o nasilju v družini

Pozorno spremljanje predavanja o nasilju v družini

Čast je samo ščit, ki ga nosijo za tvojim pogrebom.
Tako se konča moj katekizem.
William Shakespeare
Februar 2009
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OBVESTILA in VABILA
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. Objavljenih je veliko nasvetov v
pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in čim boljši uporabi računalnika
in različnih programov.

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

Vsako sredo ob 17:00 uri poteka tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih. Prijava pri sekretarju Milanu Kotniku .

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 eučenje.
n

Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Zlatice HÖtzl. Prijave pri
predsedniku Bedriji Črešniku.

V petek 6. 3. 2009 ob 16.00 uri v prostorih društva organiziramo izbirni šahovski turnir.

V soboto, 14. in nedeljo 15. 3. 2009 organiziramo Državno
prvenstvo gluhih v šahu. Prijave do 6. marca.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu!
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NAŠ GLAS

Februar 2009

POEZIJA, RAZVEDRILO...
STREHA UPANJA

ŠALE
Po mlado Eriko je domov
prišel njen novi fant z avtomobilom. Preden sta se
odpeljala je mama Eriki
rekla: "Pazi, ko bo vozil!"
"Neumnost!" se je oglasil
oče. "Raje pazi, ko bo parkiral!"

Streha upanja
je sonce,
je pomlad.
Bele
tolažnikov so noči.
Dnevi
rane so razrite.
Smrtonosna
bolečina,
dvojna, skrita.
Črna kri,
strja se, lepi.
Prividi,
hostije in kerubini.
Srce na ekranih,
v dlaneh,
na belih, belih haljah.
Zori, zori telo
počasi
v kruh,
v vino,
v nov korak,
nasmeh.
Že sneg kopni,
oko se razsvetli,
kot okna vsa
in vse uči
te Strehe upanja.

ZA VALENTINOVO
Tvoja vihrava
pesem.
Te bom kdaj umirila?
Boš kdaj ujet
v samoti z mano
le za hip?
Ovila bi te krotkega
in pila
sladko-rdeči smeh.
Zaljubljena v tvoj stih,
pletivo predpomladno.
Čujem
ščebet in
vejice,
nazdravljajo za
Valentinovo za
dan ljubezni.

Dva policista na ulici. "Greva
z avtobusom ali peš?" je
vprašal prvi.
"Kar prej pride!" je rekel drugi.

Avtorica objavljenih pesmi:
Majda Senica Vujanovič

Vse, kar ostaja, pomni:
tla, voda, kamni, ozračje, sonce...
Majda Senica Vujanovič
Februar 2009

Učitelj je na govorilni uri
povedal Barbarinem očetu:"Vaša hči pri pouku spolne vzgoje sploh ni zainteresirana za spremljanje podajanja snovi. S svojimi mislimi
je vedno nekje drugje!"
"Tako kot njena mati!" je
glasno ugotovil oče.

NAŠ GLAS

"Slišim, da si se zaljubila v
Gorenjca."
"Res je."
"Imaš kakšno njegovo sliko?"
"Poslal mi jo je že, pa
moram prej razviti negativ."
Stran 15

D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
Kratka obvestila
KOPANJE V FONTANI

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Karte za kopanje lahko
kupite v pisarni društva
v času uradnih ur.
Cena karte: 5 €

Članarina v letu
2009:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

031 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 do 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 do 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 do 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 do 22:00
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, občine Podravja, Zavod RS za zaposlovanje.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

