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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

UVODNIK
članov nudimo baterije za slušne aparate v naših prostorih v
pisarni društva Maribor in podružnici na Ptuju.
Na Mestni občini Maribor je
bila že druga seja Sveta invalidov na kateri je bil prisoten
naš sekretar Milan Kotnik, ki je
predstavil probleme gluhih,
naglušnih in gluhoslepih invalidov.
Mednarodni turnir gluhih v futsalu smo organizirali že petič v
Slovenski Bistrici. Lani se je
prijavilo 9 ekip iz treh držav,
letos pa se je prijavilo kar 15
ekip iz 8 držav, kar na svojevrsten način dokazuje, da smo
odlični organizatorji in da se
dober glas o našem mednarodnem turnirju v futsalu širi tudi
v druge države. Že v lanskem
letu smo začeli s pripravami
na turnir, kjer smo sodelovali
številni člani društva, predsednik za šport g. Andrej Vivod in
sekretar Milan Kotnik, ki je
pravočasno zagotovil in organiziral prostore-športni dvorani
in zaprosil za pomoč donacijo
še številne organizacije in podjetja. Vsem donatorjem se
iskreno zahvaljujemo za
podarjena sredstva. Skupaj je
bilo obiskovalcev na turnirju
več kot 350, veseli smo bili
tudi predsednika g. Simona
Špana iz Športne zveze gluhih
Slovenije, ki je obljubil pomoč.
Ekipa Spletne TV je posnela
turnir za objavo prispevka v
medijih za kar se jim zahvaljujemo.
Predavanje slušnih pripomočkov za gluhe, naglušne uporabnike slušnih aparatov so pripravili predstavniki iz podjetja
Neuroth v naših prostorih
društva. Za potrebe naglušnih
Stran 2

V društvu smo organizirali sestanek športne sekcije, kjer
smo se dogovorili o nadaljnjih
aktivnosti naših športnikov in o
organizaciji športnih tekmovanj
in treningov v letošnjem letu
do maja.
Bivši sekretar Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije
g. Aljoša Redžepovič, ki je
sedaj, kot vodja Spletne TV
zaslužen, da se še naprej
organizira informiranje širše
javnosti preko Spletne TV je
naše društvo pohvalil za izjemno uspešno delo na področju
informiranja članstva naš
časopis Naš glas in lepo urejeno spletno stran društva, kjer
objavljamo številne koristne
informacije za invalide sluha
na področju Podravja.
Kljub temu, da smo v društvu
zelo aktivni na številnih področjih in da potrebujemo vedno
več sredstev za izvajanje vseh
posebnih socialnih programov
nam na Zvezi društev gluhih in
naglušnih Slovenije niso prisluhnili in niso pomagali. Včasih
imamo občutek, da je naše
delo v društvu zelo slabo cenjeno pri strokovni službi in
delajo velike razlike med posameznimi društvi, ki pa večkrat
prejmejo pomoč Zveze. Tudi
letos imamo načrtovano zelo
veliko aktivnosti v
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društvu s katerimi bomo omogočili številnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem
enakopravnejše vključenost v
družbo, kar dokazujemo s številnimi objavami v medijih.
Letos bomo spet vložili prošnjo
za povečanje sredstev FIHO in
upali, da bo Zveza tokrat
pomagala.
V društvu pomagamo številnim
starejšim in osamljenim gluhim, naglušnim in gluhoslepim
članom, saj je njihova želja
čim več srečanj v Društvu gluhih in naglušnih Podravja
Maribor in podružnici na Ptuju.
Zato za starejše člane našega
društva redno organiziramo
prevoze do sedeža našega
društva v Mariboru in podružnici na Ptuju in nazaj domov.
V mesecu januarju smo v
društvu zaposlili v programu
javnih del štiri nove gluhe osebe, tako, da je sedaj skupno
zaposlenih v Društvu devet
oseb: poleg strokovnega delavca-sekretarja Milana Kotnika
in sodelavke Lidije Salamon
še tri osebe za pomoč starejšim članom, dve osebi za izvajanje programa družabništva in
spremstva ter dve osebi za
pomoč v društvu in na področju informiranje članstva. Vsi
skupaj pa imamo zelo veliko
dela, saj spremljamo potrebe
naših gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi ter jim poskušamo pomagati v številnih posebnih socialnih programih, ki jih
izvajamo v društvu v Mariboru
in podružnici na Ptuju.
predsednik
Bedrija Črešnik

Februar 2010

ČLANI PIŠEJO
VSEBINA

STRAN

Uvodnik

2

Obvestila in čestitke

4

Sekretarjev kotiček

5-7

Koristni nasveti

13, 14

Oddaje Spletne TV

15, 16

Člani pišejo

3, 8-12

Obvestila, vabila

17 - 19

Dogodki v sliki

20 - 22

Poezija

23

Zadnja stran

24

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo tudi
na internetu na naši spletni
strani.
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PUSTNI ODBOJKARSKI TURNIR V CELJU
V soboto 13.
2. 2010 smo
se zbrali ob
8:30 uri pred
dvorano OŠ v
Ljubečni
in
smo se takoj
oblekli v pustne maske v
garderobi.
Namaskirali
smo se v
dojenčke,
imeli smo pleUdeleženci pustnega turnirja v odbojki v Celju
nice, kapice in
igračke, tako kot v resnici dojenčki potrebujejo igračke in dudo,
ostali naši člani pa v tigre. Sanja je gluhim pomagala pri risanju
vzorcev tigra na obraze. V športni dvorani smo se zbralo 10
ekip. Organizator iz Celjskega društva nas je pozdravil in na
kratko razložil pravila tekmovanja. Vsi skupaj smo se slikali za
spomin. Najprej smo tekmovali v odbojki, kjer smo bili razdeljeni
v skupini A in B. Tekmovanje je potekalo cel dopoldan. Uvrstili
smo v finale. Po kosilu smo šli v prostore društva v Celju, kjer
so zvečer podelili pokale in nagrade za najboljše ekipe. Nagradili so tudi najlepše maske.
Rezultati tekmovanja v odbojki:
1. mesto: Familiia Škof (Indijanci)
2. mesto: Pantomimiki (Tihe Stopinje)
3. mesto: Basket (Celje)
9. mesto: Tigri (Maribor A)
10. mesto: Dojenčki (Maribor B)
Najboljše maske:

Začetek izdajanja

1. mesto: Tigri (Maribor A)

časopisa »NAŠ GLAS«
Junij 2000

2. mesto: Dojenčki (Maribor B)
3. mesto: Familia Škof (Indijanci)
Lea Lukner

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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ČESTITKE
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi
in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije
s področja delovanja društva in ostalih pomembnih informacij.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času 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

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Marija Črešnik
Andrej Divjak
Ivan Gale
Štefica Hari
Goran Jamnikar
Jožef Jelen
Milan Kotnik
Marjan Krajlah

Je mnogo stvari, ki si jih želiš
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš,
so skromne besede, ki pomenijo veliko
in so prijateljstva, ki obstajajo.

Milan Mertik
Janez Murko
Leonida Nedelko
Matej Tertinek
Viktorija Toplak
Albin Tramšek
Jovanka Tramšek
Franc Methaus

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

»Tistim, ki vedno zrejo v tla, se lahko zgodi,
da spregledajo mavrico.«
Anonim
Stran 4
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Z izvajanjem 10-ih posebnih socialnih programov za
gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike s katerim jim
omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje in delo v družbi in s številnimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v mesecu februarju.
Opažamo, da prav ob sredah izjemno veliko (tudi po 50
in več) naših članic in članov, prijateljev, znancev in
drugih gostov prihaja v prostore našega Društva na
Trubarjevi 15 v Mariboru ter se vključuje v številne aktivnosti, ki jih omogočamo v Društvu (različna predavanStrokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
ja, vaje za kulturne skupine, informativne okrogle mize,
kjer člani sprejemajo novice, postavljajo vprašanja in dajejo svoje predloge in pobude,
tečaji slovenskega znakovnega jezika, družabna srečanja, treningi šaha, ogled video
novic Spletne TV na velikem platnu, ogled stalne razstave slik z naših aktivnosti, ter številni sestanki sekcij društva, ki jih zaneseno sami pripravljajo in nato izvajajo številne prostočasovne aktivnosti skupaj s kar sedmimi sodelavci
iz programov javnih del). Vsak obiskovalec prav začuti tisto domačnost in prijetno toplino zaradi te velike
povezanosti, ki jo čutimo v »našem drugem domu«,
kot mu ljubkovalno rečemo člani Društva. Prav ponosen sem, da sem del tega dogajanja in, da kot edini
gluhi strokovni delavec-sekretar v Sloveniji delam v
mariborskem Društvu in tako neposredno pomagam
pri zagotavljanju osnovnih pogojev za enakovredno
vključevanje vseh gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi v Podravju in širše v Sloveniji ter sodelujem pri
našem osnovnem poslanstvu Društva »Razumeti in
Prijetno druženje v društvu
biti razumljen«.
20. januarja smo izvedli zelo obiskano predavanje »Predstavitev slušnih pripomočkov za
naglušne in gluhoslepe uporabnike«. Predavanje so izvedli predstavniki podjetja Neuroth,
ki so na zelo poučen in praktičen način predstavili novosti na področju slušnih aparatov in
številnih tehničnih pripomočkov. Člani so z zanimanjem spremljali predstavitev in postavljali številna vprašanje predstavnikom podjetja Neuroth.
5. Mednarodni turnir gluhih v futsalu je potekal nad
pričakovanji vseh, saj smo poželi številne pohvale in
priznanja za odlično organizirano in izvedeno tekmovanje, katerega se je udeležilo kar 15 ekip iz 8 držav.
Med gosti so bili tudi predstavniki Športne zveze gluhih Slovenije in sicer novo izvoljeni predsednik g.
Simon Špan in sekretar ŠZGS g. Anton Petrič, ki sta
prav tako pohvalila odlično organizacijo turnirja in
obljubila pomoč, saj smo do sedaj vsa ta tekmovanja
5. Mednarodni turnir gluhih v futsalu
izvedli v lastni režiji in organizaciji ob pomoči številnih donatorjev ter Srednje šole Slovenska Bistrica in Športnega zavoda, ki sta zagotovili
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SEKRETARJEV KOTIČEK
brezplačno uporabo obeh športnih dvoran, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo.
Problem, ki počasi postaja neobvladljiv je
konstantno povečevanje števila naših članov, ki ostajajo brez zaposlitve. Skupaj z
Raciom iz Celja poskušamo pomagati pri
iskanju nove zaposlitve, vendar je to
zaradi gospodarske krize in armade brezposelnih ljudi v Sloveniji, ki se še povečuje, vedno težje. Na vedno večjo brezposelnost invalidov sluha in s tem ogroženo
socialno varnost, ki je zaradi gluhote še
toliko hujša, opozarjamo na številnih institucijah in povsod, kjer se ukvarjajo z invaPredstavnica »Racia«, Simona med pogovorom z brezposelnimi
lidsko problematiko.
člani društva
Kot eno pomembnejših zadolžitev in
angažiranj smatram svoje imenovanje v Svet invalidov Mestne občine Maribor, ki ga je
imenoval župan g. Franc Kangler. S tem se je še posebej nam gluhim in naglušnim, ki
smo prepogosto prezrti odprla nova možnost, da aktivno in s svojimi predlogi sodelujemo
ter tako širše predstavimo problematiko gluhote in naglušnosti v Mestni občini Maribor.
Mestna občina Maribor je z ustanovitvijo Sveta invalidov naredila velik korak naprej k cilju
zagotoviti pogoje za naziv »Invalidom prijazno mesto«. Verjamemo, da bomo uspešno
nadaljevali začeto sodelovanje z mestnimi službami za izboljšanje pogojev življenja gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb na
vseh ravneh. Od junija 2009 pa vseskozi do danes aktivno sodelujem pri
pripravah in Analizi položaja predvsem gluhih, naglušnih in gluhoslepih
prebivalcev Mestne občine Maribor
ter kasneje še v pripravah na Akcijski
načrt za izboljšanje enakih možnosti
invalidov, kjer sem predvsem poudaril
izjemno težko problematiko invalidov
sluha kar sem posredoval kot pisne
predloge za izboljšanje možnosti invalidov v Akcijskem načrtu Mestne občine Maribor. Zato sem se 25. januarja
Udeleženci 2. seje Sveta invalidov na Mestni občini Maribor
odzval povabilu na 35. sejo Mestnega
sveta Mestne občine Maribor, kjer so mestni svetniki med drugim v sedmi točki dnevnega
reda obravnavali Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Maribor in nato v obširni razpravi soglasno sprejeli »Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v
Mestni občini Maribor«. Sprejetje sklepa nas invalide sluha navdaja z upanjem, da bo s
skupnimi močmi zagotovili boljše pogoje življenja invalidom sluha na številnih še neurejenih področjih. Kasneje 4. februarja sem se udeležil že 2. seje Sveta invalidov na Mestni
občini Maribor, kjer sem ponovno izpostavil izjemno težko in pogosto nerazumljeno
problematiko invalidov sluha in podal predlog za konkretno navajanje problemov s
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katerimi se srečujemo številni invalidi in predlog
za izboljšanje življenja gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi v Mestni občini Maribor ter ponazoril s številnimi primeri iz življenja invalidov sluha, hkrati sem ponudil sodelovanje naše kulturne skupine Tihi svet gluhih in naglušnih ustvarjalcev v projektu Evropska prestolnica kulture
katerega nosilec je Mestna občina Maribor
poleg občin Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj,
Slovenj Gradec in Velenje. Na seji Sveta invalidov sem navezal še številne nove stike z različnimi institucijami s katerimi bomo sodelovali v
Opremljanje pisarne podružnice na Ptuju
prihodnje.
15. januarja se je iztekla javna obravnava za nas invalide sluha izjemno pomembnega
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, kjer sem redno sodeloval v komisiji za pripravo predlogov na Zvezi. Kot sem že prej navedel je iz predloga tega Zakona izbrisan naš
predlog za zagotovitev 100% invalidnosti za 100% gluhoto na kar že več kot šest let
intenzivno opozarjamo državo s katerim bi odpravili perečo diskriminatornost države do
invalidov sluha na tem področju. Kljub vsemu pa je opaziti določen napredek pri uveljavljanju naših zahtev in predlogov s katerimi bi zagotovili vsem invalidom sluha enakopravnost.
V strokovni službi Društva pripravljamo skupaj z
računovodstvom zaključni račun in bomo kmalu
sklicali seje organov društva in informirali članstvo o Poročilu za leto 2009 in planu za leto
2010. Vsa poročila za preteklo leto smo pravočasno že oddali našim sofinancerjem.
Mesec februar je še posebej živahen, saj se kulturni dogodki in proslave kar vrstijo ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika ter praznika ob dnevu zaljubljenih na Valentinovo. Letošnje aktivnosti ob teh praznovanjih imajo še
poseben čar, saj jih letos izvajamo na kar dveh
Valentinovo - podružnica Ptuj
lokacijah v prostorih našega Društva in prostorih
podružnice na Ptuju.
S tem namenom smo v začetku februarja uspeli končno na novo opremiti še pisarno podružnice, kjer bodo uradne ure vsak ponedeljek, sredo in petek na Potrčevi ulici 34 na Ptuju, kamor se bodo lahko obrnili naši člani iz občin Ptuja in sosednjih občin.
V mesecu marcu (27. 3.) bomo organizirali Državno prvenstvo gluhih v odbojki za kar smo
že zagotovili prostore (3 igrišča) v Braniku Maribor v novi športni dvorani »Lukna« v Ljudskem vrtu.
Še več informacij o dogajanju in aktivnostih našega Društva in vseh članic in članov pa
preberite na naslednjih straneh našega časopisa Naš glas, kamor vas vljudno vabim k
branju, pisanju vaših prispevkov in člankov.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Februar 2010
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ODBOJKA V DESTRNIKU
Dne 30. 1. 2010 se je začel trening odbojke v športni dvorani
Osnovne šole v Destrniku.
Pozdravili smo vse prisotne gluhe, malo poklepetali in vsem
zaželeli treninge brez poškodb.
Začeli smo se ogrevati, telovaditi in sestavljati ekipo katera bo
skupaj igrala. Trening traja od pol petih do šeste ure zvečer.
Igrali smo mešano, punce in fantje. Ponovnega treninga smo
se veselili, da sproščeno igramo, da razgibamo svoja telesa, se
malo šalimo in smejimo.
Tamara Lah

Sašo Letonja in Lidija Letonja sta se dogovorila s predsednikom
Društva g. Bedrijo Črešnikom o možnosti podaljšanja pogodbe o najemu dvorane v šoli
Destrnik.
Pri treningu igranja odbojke smo bili zelo dobri, igrali smo sproščeno in si želimo, da bi
igrali še bolje, kar nam bo z rednimi treningi uspevalo vedno boljše.
Tamara Lah

NOVOLETNA ZABAVA V PODRUŽNICI PTUJ
V soboto, 26. 12. 2009 popoldan je močno snežilo. Z gluhimi
smo kupili jedačo in pijačo in v podružnici Ptuj pripravili bogato
obloženo mizo. Prišlo je veliko naših članov na novoletno srečanje.
Prišel je tudi predsednik podružnice Ptuj Sašo Letonja, nas
veselo pozdravil in nam zaželel, prijetno praznovanje.
Klepetali, veselili, pili sokove,jedli pecivo, katerega sta spekli
gospa Slavica Toplak in Julijana Goričan.
Lea Lukner

Z Mirjano Drumlič sva organizirali novoletni kviz. Vsi prisotni so
veselo in navdušeno sodelovali, zmagovalce pa sva z Mirjano Drumlič nagradili z darili.
Pozneje je tudi predsednik podružnice Ptuj Sašo Letonja organiziral različne igre.
Po večerji smo si vsi skupaj zaželeli veliko sreče in zdravja, se medsebojno obdarili in se
veselo zabavali pozno v noč.
Lea Lukner

"Največje breme življenja je pričakovanje: medtem ko hrepeniš po jutrišnjem,
izgubiš današnji dan."
Lucius Annaeus Seneka
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PREDSTAVITEV ZNAKOVNEGA JEZIKA V OŠ NEGOVA
Iz OŠ Negova so poklicali sekretarja Mariborskega društva g. Kotnika Milana, da imajo na
šoli »Otroški parlament« na temo diskriminacija invalidov, da predstavimo svet gluhih ter
težave s katerimi se soočajo v svojem življenju.
Tako me je g. Kotnik Milan poklical, če bi šla predstaviti znakovni jezik, seveda sem bila
takoj zato. Dal mi je kontaktno številko od profesorice ge. Milene Žurman, da se dogovoriva za čas obiska.
Ta termin je bil v petek 22. 1. 2010. Zraven mene sta bila g. Ploj Martin in gospodična
Saška Cafuta, ki je sproti slikala dogajanje.
Ko smo prišli v šolo nas je ustavil dežurni učenec, ki nas je najavil pri profesorici go. Mileni Žurman, ta pa nas je odpeljala v zbornico, kjer nam je obrazložila kako je prišla do te
ideje.

Učenci 4. do 8. razredov na »Otroškem parlamentu«

Imeli so temo diskriminacija invalidov in izbrali so si dve vrsti invalidnosti; slepota in gluhota.
Po parih so igrali, eden je bil slep, drugi pa mu je pomagal pri reševanju problema, naloga
je bila zelo enostavna, ko pa so morali zaigrati gluho osebo , ki je bila pretepena v parku
in zlorabljena, pa se je igra ustavila, ker nihče ni znal znakovnega jezika, zato je profesorica dala predlog, da bi nekdo ki pa pozna znakovni jezik prišel pokazati in obrazložiti kaj
je gluhota. Svojo prijateljico, ki dela na centru za socialno delo je vprašala, če pozna
nekoga, ki obvlada znakovni jezik in prijateljica ji je povedala naj pokliče na društvo in ji
bodo tam pomagali.
Predstavitve se je udeležilo veliko otrok od 4. do 8. razreda. Vsi so prišli z velikim zanimanjem poslušati in se naučiti kaj novega. Najprej sem predstavila svoja dva spremljevalca,
ki sta bila zraven mene, potem pa še sebe kot tolmačico in svet gluhih. Predstavila sem
jim tudi naš časopis Naš glas in jim tudi razdelila najnovejši izvod, nato pa razdelila liste z
enoročno abecedo gluhih ljudi. Nekateri so že takoj, ko so dobili liste začeli črkovati. Po
skupnem črkovanju, pa so morali črkovati svoje ime. Nobeden ni imel težav, saj so nekateri obvladali že dvoročno abecedo. Nato so sledile besede: hiša, šolska torba, razne
živali, šola, lačen, jesti, ki so jih pokazali z rokami, učenci pa so jih prizadevno ponavljali
in se tako učili jezika gluhih ljudi.
Ko pa je sledilo vprašanje : »Ali ima kdo kakšno vprašanje?«, se je vsulo veliko vprašanj:
»če znajo gluhi ljudje brati, ali so hodili v šolo, katere poklice lahko izberejo, kako vzgajajo
otroke, kako jim pomagajo v šolah, hodijo na govorilne ure, …«
Februar 2010
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ČLANI PIŠEJO
Na koncu pa so nas presenetili in vsakemu podarili darilo v spomin.
Vsi so bili zelo navdušeni nad našim prihodom in predstavitvijo znakovnega jezika in v
upanju, da nas bodo še kdaj povabili v njihovo družbo. Tudi mi smo se počutili zelo toplo
in prijetno v njihovi družbi, kajti na koncu so nam razkazali tudi staro in novi del šole.
Še ena izkušnja več, zelo bom vesela, če se bodo pojavili interesi še v drugih šolah, kajti
samo tako lahko otrokom predstavimo drugačen svet gluhih, naglušnih in gluhoslepih, da
se lažje soočijo z njimi v vsakdanjem življenju.
Lidija Letonja

5. TRADICIONALNA OBARJADA 2010
V soboto, 6. 2. 2010 ob 10.00 uri smo se zbrali na dobrodelni kulinarični, predkarnevalski
in družabni prireditvi, ki ga je organiziral Lions Club na notranjem dvorišču Ptujske kleti na
katero nas je povabil predsednik Lions Cluba Ptuj g. Andrej Horvat.
Prisotni smo bili Jože Koser, Milan Šabeder, Janja Fleguš in tolmač Suzana Novak in jaz.
Prisotnih je bilo veliko drugih gostov. Organizator je poskrbel za veliko ponudbo brezplačne hrane, pijače, kuhanega vina, nastopov pevcev in različnih bobnarjev, ki so popestrili
veselo prireditev ob hladnem snežnem zimskem dnevu.

Člani DGNP Maribor na obarjadi

V družbi gospoda Andreja Horvata

Predsednik Lions kluba Ptuj gospod Andrej Horvat nas je veselo pozdravil in se pogovarjal z nami, ter nato vse prisotne povabil v notranje prostore Ptujske kleti, kjer smo si ogledali kratek film o zgodovini in predelavi ptujskih vin. Ob dobrem kosilu in zabavi smo poskušali vino. Bilo je čudovito, prijetno druženje s katerim ohranjamo prijateljske vezi z Lions
Clubom, ki je večkrat pomagal našim gluhim oin naglušnim članom za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.
Lea Lukner

»Življenje zahteva samo moč, ki jo imaš.
Možno je eno samo junaško dejanje - da ne pobegneš«.
Dag Hammarskjold
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VALENTINOVO V PODRUŽNICI NA PTUJU
V petek, 12. 2. 2010 smo okrasili naše prostore v podružnici Ptuj, z rdečimi srčki in napisi
Valentinovo na stenah, na strop pa smo obesili krogle zlepljene iz različnega barvnega
papirja.
Gospa Slavica Toplak je prinesla različne vrste peciva, ki ga je sama spekla doma.. Prisotni so jedli dobro pecivo in pili sokove.

Člani v podružnici na Ptuju

Nastop gluhih deklet

Predsednik društva podružnice
Ptuj Sašo Letonja je pozdravil
vse prisotne na okrogli mizi.
Gluha dekleta: Sanja Mertik,
Justina Vršič, Tamara Lah,
Saška Cafuta in jaz smo zapele pesem z naslovom »Ljubim
te ljubezen moja«.
Bedrija Črešnik in Sanja Mertik, sta organizirala šaljive igre
za številne gluhe in naglušne
udeležence. Tudi predsednik
podružnice Ptuj Sašo Letonja
je imel veliko idej za organiziranje še več iger, katere smo z
veseljem sprejeli in navdušeno
sodelovali.

Sodelujoči na šaljivih igrah

Bilo je čudovito, zabavno, veliko smeha na račun šaljivih iger.
Lea Lukner
Februar 2010

NAŠ GLAS

Stran 11

ČLANI PIŠEJO
KULTURNI PRAZNIK NA PTUJU
V podružnici Ptuj smo pripravili praznovanje
slovenskega kulturnega praznika s katerim
smo počastili spomin na najbolj znanega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
Saška Cafuta in Lea Lukner sva pripravile razstavo izbranih pesmi pesnika.
Veliko gluhih in naglušnih članov in ostalih
gostov je prišlo v podružnico Ptuj, da si ogledajo dobro organizirano prireditev in nove prostore. Vsi so pohvalili naš trud.
Saška Cafuta je s fotoaparatom poslikala knjige o Francetu Prešernu in vse prisotne obiskoVeselje ob pravilnem odgovoru
valce. Sašo Letonja je vse pozdravil, povedal
kratek življenjepis o Francetu Prešernu, Lea
Lukner je organizirala kviz o Francetu Prešernu z osmimi vprašanji. Vsi udeleženci kviza
so dobili lepa darila.
Po končanem kvizu smo se v prijetnem druženju sprostili, veselili, pogovarjali, zabavali.
Bilo je lepo in čudovito. Takšnega kulturnega dneva in življenja si želimo večkrat v naši
podružnici Ptuj.
Saška Cafuta

KULTURNI PRAZNIK V MARIBORU
Tudi v mariborskem društvu smo organizirali in
pripravili praznovanje slovenskega kulturnega
praznika. Pri pripravah so sodelovali Saška
Cafuta, ki je slikala, Tamara Lah je snemala,
Sanja Mertik je organizirala kviz o Francetu
Prešernu, pomagal ji je tudi Bedrija Črešnik. V
kvizu so sodelovali Mitja Tomažič, Janja
Feguš, Majda Kores in Albin Šmidlehner. Vsa
vprašanja o našem največjem pesniku Francetu Prešernu, so bila težka. Vsi sodelujoči so
poželi aplavz navzočih za njihovo znanje s
Lidija Letonja z razredničarko in učenci 1. a
področja kulture, zato so prejeli praktična darila.

Člana pri reševanju kviza

Bil je zanimiv večer v katerem smo se prijetno
družili, se sprostili in veliko pogovarjali. Člani so izrazili željo, da bi večkrat organizirali
podobna srečanja s kvizom.
Saška Cafuta
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VODA
Voda v človeškem telesu
V človeškem telesu sta od dve tretjini do tri četrtine vode,
odvisno od starosti. Dojenček ima v telesu več vode kot starostnik, prav tako je imajo več moški kot ženske.
Voda ima v našem telesu več nalog. Uravnava telesno temperaturo, po telesu nosi hranilne in vitalne snovi iz njega
izplakuje škodljive snovi in vzdržuje ravnovesje mineralnih
snovi. Poleg tega je tudi poceni lepotilno sredstvo za bolj sijočo kožo.
Če pijemo premalo, nas telo takoj opozori. Postanemo
utrujeni in boli nas glava, pri izgubi 15 odstotkov vode pa lahko nastopi že smrt. Telo premore zapletene mehanizme, ki
preprečujejo izsušitev. Če jih ne poznamo ali signalov telesa
ne upoštevamo, telo ne more več delovati normalno. Poslušajmo torej svoje telo in mu dajmo tisto, kar potrebuje!
Pijmo, pijmo, pijmo … vodo
Vsak dan moramo popiti vsaj približno 1.5 litra vode
(priporočene količine so nekoliko višje od običajnega vnosa in
sicer okoli 2,2 litra za ženske in 3 litre za moške) in to poleg
tekočine, ki je sestavni del prehrane, na primer sadja in zelenjave. Prva količina vode pri človeku je odvisna od njegove
starosti, spola, fizične aktivnosti, duševnega stanja ali bolezni
ter temperature in vlažnosti okolja.
Čaj, kava, alkohol in druge umetne pijače preprosto ne morejo nadomestiti čiste naravne
vode. Vsebujejo celo snovi, ki odstranjujejo vodo iz telesnih zalog, kar pri človeku povzroča še večjo žejo in tudi odvisnost od teh umetnih pijač. Privajenost na njihov okus in obilno pitje teh pijač namreč avtomatično zmanjšujeta potrebo po pitju vode. Raziskave pri
Američanih so pokazale, da je 30 odstotkov ljudi pretežkih, ker ne vedo, kdaj so žejni in
ne ločijo med lakoto in žejo.
Kako popiti dovolj vode
Pitje vode je najbolje razporediti prek celega dneva, kar zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem tudi dobro počutje.
Začnemo s kozarcem tople vode na tešče, nato jo vsaj po nekaj požirkov ali kozarec popijemo med posameznimi obroki, torej večkrat na dan, lahko pa tudi v času obroka – če
želimo obroku zmanjšati energijsko gostoto, a v zmernih tekočinah, raje nekaj minut pred
obrokom. Dan zaključimo s kozarcem ali dvema pred spanjem. Prav slednje je še posebej
pomembno, saj s tem pripravimo telo na opazno izgubo vode, do katere pride med spanjem. In spet smo pri pomembnem jutranjem kozarcu, saj je to čas, ko je kri najbolj viskozna, torej najgostejša, srčni infarkti pa zardi tega najpogostejši. Piti moramo ravno tako
pred telesnimi napori, med njimi in po njih,s čimer ohranjamo pravo raven naše hidracije.
Nikar ne pozabimo, da moramo piti vedno, preden smo dejansko žejni.
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Če smo med tisto večino ljudi, ki ne pije dovolj – izdelajmo si sistem pitja! Na hladilnik ali
računalnik si nalepimo listek, ki nas bo opozarjal, da moramo piti, ali pa si že zjutraj natočimo steklenico vode in jo imejmo vedno pri roki, vzemimo jo tudi v avtomobil. Zadajmo si
cilj, kako pogosto bomo segli po njej. Pitje lahko tudi povežemo z opravili. Kozarec popijmo vsako polno uro ali po vsakem telefonskem klicu. Čas je za kozarec vode!
Zakaj bi pili prav vodo?
- Je najlažje dostopna, najcenejša in jo imamo skoraj vedno pri roki,
- Zares odžeja. Čaj, kava in druge umetne pijače povzročajo še večjo žejo.
- Zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem dobro počutje.
- Napolni hrano z energijo, tako da lahko delci hrane med prebavo z energijo oskrbijo telo. Zato hrana brez vode za naše
telo nima nobene vrednosti.
- Z rednim pitjem vode postane mehanizem žeje v telesu učinkovitejši. Lažje razločujemo med občutkom žeje in lakote.
- Redno pitje vode poveča našo zbranost in odpornost proti
boleznim.
- Pripomore k boljši psihični in telesni kondiciji, premaguje utrujenost, izboljša delovno učinkovitost in poveča koncentracijo.
- Deluje proti stresu, zmanjšuje tesnobnost in depresijo, zaradi
njenih učinkov pa boljše spimo.
Povprečna količina izločene vode
iz telesa v enem dnevu

- Pripomore k vsesplošno dobremu počutju, dobremu videzu in
lepši koži.

Najprimernejši čas za pitje vode je:
- kozarec pol ure pred jedjo
- kozarec dve uri in pol po jedi
- dva kozarca pred spanjem
- štiri kozarce vode pa si razporedimo čez dan
Vsakdo bi moral na dan popiti povprečno 8 kozarcev po 250 ml vode, skupaj približno 2
litra. Človek z večjo težo potrebuje dodaten kozarec vode na vsakih 11 kg teže več. Potreba po vodi se poveča ob intenzivnem ukvarjanju s športom ali ob vročem in suhem vremenu.
Voda ne vsebuje kalorične vrednosti in ne redi.
Vir: Moja Thermana
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OBJAVLJENI PRISPEVKI NA SPLETNI TV
V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg lastnega časopisa Naš glas, spletne strani http://www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz
in oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče
Maribor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska
kronika), RTS, TELE M, Spletno TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenija. Številni članki in prispevki pa so objavljeni tudi v dnevnem časopisu Večer ter ostalih časopisih
kot so Lady, Žurnal, Lea, Štajerski tednik, Iz sveta tišine, Naš glas, …
Na pobudo naših članov vam prikazujemo pregled zadnjih objavljenih prispevkov Spletne
TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov.
Vsi prispevki/oddaje so objavljene na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije, http://www.zveza-gns.si.
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov.
Donacija elektronske varuške za mlade gluhe mamice, Rotary Club Ljubljana, Društvo Velenje (februar 2010)
Gluhi starši niso upravičeni do nobenega tehničnega pripomočka, ki bi jim
pomagal slišati svojega otroka. Varuhinja človekovih pravic ge. Zdenki Čebašek Travnik smo naslovili prošnjo za elektronsko varuško (baby-cry) za našo gluho članico
in mamico v pričakovanju dojenčka. Varuhinja človekovih pravic je po prejetju naših prošenj poiskala donatorja Rotary klub Ljubljana,ki je zagotovil sredstva za nakup šestih
elektronskih varušk.
V. Mednarodni turnir gluhih v futsalu (januar 2010)
Rekordna udeležba na 5. mednarodnem turnirju v futsalu, ki je bil v Slovenski
Bistrici v soboto 23. januarja 2010, je gostila gluhe in naglušne športnike iz
Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Romunije, Madžarske, Avstrije in Slovaške. Turnir je organiziralo DGN Podravja Maribor.
V javna dela v letu 2010 bo vključenih 7000 brezposelnih oseb (januar
2010)
Zaposlovanje preko javnih del se izvaja v Sloveniji že vse od leta 1991. Do
danes je bilo v program vključenih 100.500 oseb. V letu 2010 bo v program
vključenih 7000 oseb, za katere je Vlada RS iz proračuna že zagotovila 35 milijonov evrov
sredstev. Ta sredstva so namenjena blažitvi posledic gospodarske krize na trgu dela in
ponovni aktivaciji brezposelnih oseb. V prispevku boste videli tudi osebne izpovedi in
izkušnje gluhih oseb, ki so se zaposlile preko javnih del v Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor.
Dedek Mraz izpod Pohorja (december 2009)
Decembra se zagotovo najbolj veselijo otroci, saj jim takrat trije dobri možje
prinesejo darila. Mariborčani verjamejo, da Dedek Mraz živi pod Pohorjem.
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Učenje novih kretenj (december 2009)
V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor tolmačka Zlatka Hötzl izvaja
delavnice na katerih udeleženci opravljajo ročna dela, poleg tega pa se vsakokrat naučijo tudi pomena neznanih besed in ustreznih kretnje zanje. Posneli
smo jih med ustvarjanjem v servetni tehniki. Kako se jo tudi drugače poimenuje, boste
izvedeli v prispevku.
Ptujčani so dobili svojo podružnico (december 2009)
Gluhi in naglušni s področja Ptuja so s trdim delom in prizadevanji ustanovili
svojo podružnico. Udeležili smo se svečane otvoritve prostorov v zeleni hiši
na Potrčevi ulici 34 na Ptuju. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom podružnice DGN Podravja Maribor na Ptuju, ki nam je povedal, kakšen program
pripravljajo za svoje člane. Župan Ptuja pa je društvu obljubil podporo.
Prijateljska tekma v futsalu (december 2009)
Slovenska gluha reprezentanca, ki jo vodi naš član Gabrijel Kravanja se že
pripravlja na evropsko prvenstvo gluhih v Futsalu, ki bo prihodnje leto v Latviji. V sklopu pripravljalnih tekem na veliko prvenstvo so odigrali prijateljsko srečanje z Avstrijci.
Vljudno vabljeni k ogledu oddaj v katerih ste sodelovali člani Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor in podružnice na Ptuju. Vse oddaje so objavljene na spletnih straneh
http://www.zveza-gns.si.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

PUSTNI KARNEVAL NA PTUJU
14. februarja 2010 je bil
že 5. Mednarodni pustni
karneval/festival
na
Ptuju, kjer so sodelovale
številne maškare in
kurenti med katerimi je bil
tudi župan Mestne
občine Ptuj g. Štefan Čelan
in pustno povorko smo
si ogledali številni obiskovalci med katerimi je bilo
veliko naših gluhih in naglušnih članov iz Maribora
in Ptuja, ki so prišli gledat
maškare. Jaz sem snemal z društveno kamero, ki
sem jo dobil v društvu.
Saška Cafuta je fotografirala in je tudi prišla gospa
Anita Ivančič iz Ljubljane iz
Spletne TV kot novinarka in je bil zraven tudi Sašo
Letonja, ki je snemal.
Povorka je trajala več kot 2
uri, kar smo nagradili z
aplavzom vse izvirne in
zanimive
maškare.
Kasneje
smo šli skupaj z
Kurenti na Ptuju
gluhimi člani v podružnico na Ptuju, kjer smo se
prijetno družili. V podružnici so naredili še intervjuje z nami gluhimi člani o vtisih s karnevala.

Dominik Mohorko
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA
Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam 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 , Videoklic (UMTS)
- računalnik: Videoklic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si,
spletni pogovor v živo in
- telefaks 05 906 36 16
Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je 031 777 600.
Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.
Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje.
Info Društva

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tolmačev Slovenija na GSM številki: 031/752 554 ali 031/354 600.
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum
in čas 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/
pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/.
Info društva
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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. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov.
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija
Črešnik.
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in eučenje.
V sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko člani
uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo
različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
Treningi odbojke za moške in ženske bodo potekali ob sobotah v OŠ
Destrnik od 16:30 do 19:30 ure. Vse informacije dobite pri Sašotu Letonji
in Lei Lukner.
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana. Karte dobite v
društva v času uradnih ur.

pisarni

Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic poteka
vsak petek ob 18:00 uri. Tečaj vodi tolmačica Kaja Zlatka Hötzl.

Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka
vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj vodi tolmačica Kaja
Zlatka Hötzl.
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OBVESTILA in VABILA
Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, Ptuj.
Uradne ure so vsak ponedeljek in sredo od 8.00 do 14.00 in
vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.
Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00 do
22.00 ure.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri
aktivnostih v društvu

V spomin

ANTON HRIBAR
28. 2. 2009 - 28. 2. 2010
Vse besede ne morejo opisati praznine in
bolečine, ki je ostala za tabo. Težki so dnevi
brez tebe, čas, ki je pretekel ni zmanjšal
bolečine, ki je nastala s tvojim odhodom.
Zelo te pogrešam.
Veronika Hribar

»Spomin je edini raj,
iz katerega nas ne more nihče izgnati.«
Johann Paul Richter
Februar 2010
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DOGODKI V SLIKI

Zanimiv razgovor med članicama

Oglasna deska v podružnici na Ptuju

V novih prostorih pisarne podružnice na Ptuju

Sodelavka Saška Cafuta v razgovoru s člani

Predsednik podružnice Ptuj

Snemalec Dominik Mohorko

»Goro bo premaknil le tisti,
ki je začel s premikanjem kamenčkov.«
Kitajska modrost
Stran 20
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DOGODKI V SLIKI

Opremljanje prostorov na Ptuju

Seja Sveta invalidov na Mestni občini Maribor

Obiskovalci pustnega karnevala na Ptuju

Člani DGNP Maribor na pustnem odbojkarskem turnirju v Celju

»Lažje je delati več stvari hkrati, kakor eno dalj časa.«
Lucius Annaeus Seneka
Februar 2010

NAŠ GLAS
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DOGODKI V SLIKI

Donacija elektronske varuške Barbari Slana

Otroški parlament na OŠ Poljčane

" Lažje je delati več stvari hkrati, kakor eno dalj časa."
Lucius Annaeus Seneka
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POEZIJA, RAZVEDRILO
EVA Z JABOLKI

Kalvarija ujeta

ŠALE

v poslednje žarke.

Zakaj blondinkam umirajo
akvarijske ribice? »Ker na
škatli s hrano piše: Hraniti
na suhem!«

Moj sadež razcveten

Poslavljam se,

okusi,

lahkotna potešena.

razpolovi dih

Zarja večera

v užitek,v slast.

razpenja

Najine luči,

neskončno jutro,

Ljubezni.

jutro miru.

Božansko jabolko,
sad prepovedan?

Majda Senica Vujanovič

Ah, strup
preblisk v noči.

Stara gospa pride v trgovino
z računalniki. Prodajalcu
reče: »Ta računalnik ima pa
veliko gumbov.«
»Da, spoštovana gospa, z
zadrgami bi zgledal precej
neumno.«

Eva, Eva!
Majda Senica Vujanovič

MODRO BELE
SANJE

Dve deklici v vrtcu se pogovarjata: »Ali ti tudi greš kaj
na internet?«

Za metežem

»Ne, mi hodimo v Interspar.«

SREČANJE S
STARKO

spet sonce jutra

Dotakne se me

Puhasta belina.

pisan metulj.

Smreke upognjene

Sonce zahaja.

povešajo

Umirajo

peruti.

njene hladne roke.

Mokro cvetje,

Oči

čipkaste zavese,

odsevajo blagost.

snežne strehe,

Ustnice

steze.

šepetajo zahvalo.

Dvojčka

Vidiš lepoto?

v modro belem

Ozri se,

spita,

poglej,kako je lepo!

skrita, vsa zakrita

Vse mi poje,

v sanjah zime.

se iskri.

vse je moje,
drevje, rože, trata.
Februar 2010

Majda Senica Vujanovič

NAŠ GLAS

Darinka pride k doktorju in
reče: »Zelo me bolijo noge.«
Doktor jo pogleda in reče:
»Le večjo številko čevljev in
nizke pete, pa ne bo več
bolečin!«

Kaj imata skupnega ženska
in tornado? Oba prideta,
odideta pa sabo vzameta
avto in hišo.

Največje pokrivalo na svetu
je ženska spalna srajca pokriva dve mlekarni, eno
plinarno in eno nočno zabavišče.
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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
RAZPIS ZA LETOVANJE V
ČASU ZIMSKIH ŠOLSKIH
POČITNIC

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Pogoji in termini razpisa so
objavljeni na oglasni deski
društva.

Pravočasno se osebno prijavite v času uradnih ur v
pisarni društva, kjer boste
dobili več informacij.

Članarina v letu
2010:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.

Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

041 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

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

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

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 - 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 - 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, Mestna občina Maribor, občine Podravja,
Zavod RS za zaposlovanje Maribor, Zavod za zaposlovanje Ptuj.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

