
NAŠ GLASNAŠ GLAS 
            http://www.dgnp-mb.si Letnik X, Številka  52 Maj 2010 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  76 LET  

n a š g l a s 

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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih« 
 
 
 

 

Naslednja številka Naš glas bo jubilejna in 
bo izšla ob svečani prireditvi 10. obletnice 

izhajanja časopisa, ki bo 16. junija 2010 
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V mesecu aprilu smo organizirali veliko aktivnosti. Udeležili smo 
se skupščine ZDGNS v Ljubljani na kateri sva sodelovala, kot 
delegata jaz in Andrej Vivod, delegati ostalih društev in vodstvo 
Zveze. Med drugim smo se pogovorili o pritožbah, ki so jih vložili 
nekateri naglušni, a smo jih uspeli rešiti. Sekretar Zveze Matjaž 
Juhart je poročal o težavah FIHO zaradi vdora tujih prirediteljev 
na srečo, ki pa nimajo koncesij in ne plačujejo davkov v RS. 
Skupščina, ki smo jo izvedli v našem društvu v Mariboru je pote-
kala tekoče in z soglasnim sprejemom vseh sklepov. Naš dose-
danji podpredsednik Društva g. Mitja Tomažič je odstopil zaradi 
bolezni. Z javnim glasovanjem na volitvah je bil do izteka manda-
ta izbran novi podpredsednik g. Radovan Milenovič.  

V Društvu v programu javnih del – pomoč ostarelim in osamlje-
nim gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem pomagamo že 20-im osebam. Vsi trije zaposleni, ki 
so prav tako gluhe osebe so zaposlene v nacionalnem programu javnih del, ki ga izvajamo v 
našem Društvu. V kolikor še kdo pozna kakšno starejšo gluho, naglušno ali gluhoslepo osebo in 
potrebuje kakšno pomoč se naj oglasi v pisarni Društva, da se dogovorimo o načinu in izvedbi 
potrebne pomoči za te osebe. 

12. in 13. maja je v Fiesi potekal seminar, kjer so stro-
kovni delavci društev predstavili s predavanji posamez-
ne socialne programe, ki jih izvajajo v društvih. Preda-
vanja so bila zelo zanimiva. Ponovno smo se seznanili 
s spremembami zakonov, ki so v javni obravnavi in je 
že skrajni čas, da jih država Slovenija sprejme. Prišel je 
tudi direktor Urada za invalide g. Cveto Uršič, kateremu 
smo predstavniki društev postavili številna vprašanja in 
zahteve za rešitev problematike invalidov sluha v RS. 
Eden perečih problemov je neizvajanje pravice gluhih 
študentov do tolmača in zapisnikarja.  

7. maja smo organizirali zaključno srečanje tečajnikov 
znakovnega jezika in gluhih ter naglušnih članov. Vsem udeležencem tečaja smo izročili potrdila 
o opravljenem tečaju.  

Na tečaju fotografiranja in snemanja z montažo je bilo kar devet udeležencev. Vodil ga je Sašo 
Letonja, ki je na praktičen način prikazal in predstavil osnove fotografiranja, snemanja, oblikovan-
ja in montaže na računalniku.  

Člani sekcije kulture smo imeli sestanek, kjer smo pripravili program dela za letos, naslednje leto 
in sodelovanje v projektu EPK 2012 (Evropska prestolnica kulture), ki ga vodi Mestna občina 
Maribor. Vključili smo ples, film in gledališke igre.  

Ob 10. obletnici naše revije Naš Glas bomo 16. 6.  pripravili svečanost ob tem jubileju v prostorih 
društva. Hkrati pa bomo organizirali »Dan odprtih vrat«, kjer bomo predstavili naše aktivnosti in 
delo v Društvu. Vsi lepo vabljeni.  

Za letovanje v Termah Banovcih so vsi termini že zasedeni. Na podlagi razpisa za brezplačno 
letovanje za socialno ogrožene člane bomo nudili brezplačno letovanje eni družini v Termah 
Banovci.                                                                                    

Predsednik - Bedrija Črešnik 

UVODNIK 

Predsednik Društva Bedrija Črešnik 

Seminar v Fiesi, javna razprava 
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MARIJA KOSER  Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

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

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj  041 282 344  

dopol. in popoldan 

dopol. in popoldan  

dopol. in popoldan 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

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

Vabilo 
  

na svečano prireditev ob  

10. obletnici izhajanja časopisa Naš glas 
ki bo 16. 6. ob 10.00 uri v prostorih  

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

na Trubarjevi ulici 15 v Mariboru 
 
V bogati 10-letni zgodovini izhajanja našega časopisa smo vsak na svoj način 
veliko doprinesli k pestrosti, zanimivosti ter bogatosti časopisa v katerem smo 
opisovali svoje življenje v svetu tišine ter aktivnosti Društva v katerem so mnogi 
našli svoj drugi dom in s tem poudarili našo posebno povezanost s katero skupaj 
gradimo pogoje za boljše življenje invalidov sluha. 
 
Svojo prisotnost prosimo potrdite v pisarni društva na telefonsko številko 02/2522182, 
GSM 041/777132 ali na e-pošto dgn.maribor@guest.arnes.si. 
 

Vljudno vabljeni 
 

Vljudno vabljeni 

OBVESTILA 

 

Začetek izdajanja  
časopisa »NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

SPREMLJAJTE  
OBJAVE 

 NA INTERNETU 
Od 9. maja 2005  vse 

dogodke, aktivnosti, pro-
grame in ostale koristne 
informacije objavljamo 

tudi na internetu na naši 
spletni strani. 

www.dgnp-mb.si 
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NAŠ GLAS 

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, aktivnostih v Društvu in ostalih pomembnih informacij. 
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.  
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času družab-
ništva članov. 
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji 
izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora. 
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na  spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / 
Časopis.                                                                                                              

Info Društva 

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

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

 
Anton Berghaus 

Ivan Boh 
Pavla Grajfoner 

Milan Kolarič 
Darko Kokol 
Melita Kronič 
Ivan Lebreht 

Guidita Lešnik 
Lea Lukner 
Jana Mertik 

Zdenka Jamnikar 
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Je mnogo stvari, ki si jih želiš 
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš, 

so skromne besede, ki pomenijo veliko 
in so prijateljstva, ki obstajajo. 

 
Naj bo tvoja pot posuta z rožami sreče 

in naj bo na tvojem licu vedno  
nasmeh. 

 

Vse najboljše 

 

 

»Ženske zamolčijo samo tisto, česar ne vedo.«                                                                  

Italijanski pregovor               

 
Branko Mlakar 
Zvonko Novak 
Alojz Pavlinek 

Spase Petruševski 
Repnik Alojz 

Alojz Steinbacher 
Ivan Šmit 

Marija Špes 
Adolfina Vodušek 

Ferdo Zupanc 
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SEKRETARJEV KOTIČEK 
Veliko zanimivega branja boste našli v majski številki 
našega časopisa Naš glas. Naslednja številka bo 
»Jubilejna številka«, saj v juniju praznujemo deseto 
obletnico izhajanja časopisa Naš glas, ki jo bomo pope-
strili s svečano prireditvijo in dnevom odprtih vrat v 
Društvu, kamor bomo povabili številne goste. K sodelo-
vanju vabim tudi vas drage članice in člani Društva, saj 
verjamem, da ste v tej bogati 10-letni zgodovini izhajan-
ja našega časopisa vsak na svoj način veliko doprinesli 
k pestrosti, zanimivosti ter bogatosti našega časopisa v 
katerem smo vsak na svoj način opisovali svoje življen-
je v svetu tišine.  
 

 
 
Ob tej priložnosti bomo časopis 
preimenovali v »Naš glas iz sveta 
tišine« s čimer bomo še bolj pou-
darili veliko in pomembno vlogo 
časopisa pri informiranju in osve-
ščanju članstva in ljudi, ki se sre-
čujejo težavami, ki izhajajo iz glu-
hote, naglušnosti in gluhoslepote 
ter ostale širše javnosti. 
 

 
 
Na praznik dela smo 1. maja organizirali kopalni izlet v Terme Ptuj in piknik vseh članov v 
podružnici na Ptuju. Veliko članov je ob srečanju v prijetnem druženju izrazilo pohvale za 

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

Naš glas - informiranje članov 

Kopanje v Termah Ptuj in piknik na podružnici Ptuj 



NAŠ GLAS 

SEKRETARJEV KOTIČEK 
Naša sodelavka Saška Cafuta se je v začetku maja udeležila 3-dnevnega izobraževalne-
ga tabora za mlade na Pohorju na temo »Mladi in socialna izključenost«. Več o tem zelo 
zanimivem izobraževanju pa v članku, ki je bo pripravila Saška.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po končanem tečaju učenja slovenskega znakovnega jezika in opravljenih preverjanjih 
znanja smo 7. maja organizirali že tradicionalno srečanje tečajnikov z člani društva. Sre-
čanje je potekalo v prijetnem vzdušju, ki so ga popestrili številni nastopajoči z gledališkimi 
točkami in kulturnim programom, tako tečajniki kot člani. S svojo interpretacijo pravljice 
Žabji kralj je najbolj navdušila najmlajša 7-letna udeleženka tečaja Daša Krajnc-Bejat in 
požela velik aplavz za brezhibno predstavitev pravljice v slovenskem znakovnem jeziku. 
Številni gluhi člani so kasneje izrekli pohvale tudi voditeljici tečaja Kaji Zlatki Hötzl, ki je 
tečaj dobro vodila in vsem tečajnikom predala tako bogato znanje o našem maternem 
jeziku-govorici rok gluhih ljudi.  

8. maja smo imeli izjemno zanimiv izlet v Prekmurje, ki se ga je udeležilo 30 članov. Naj-
bolj zanimiv del izleta je bil obisk Otoka ljubezni in ogled edinega še delujočega sloven-
skega vodnega mlina na reki Muri, ki ima izjemen pomen za ohranjanje ljudskega izročila, 
kako so v starih časih mleli žitno zrnje za moko. Udeleženci izleta smo z zanimanjem 
spremljali  vodičko  in  tolmačico Suzano Novak, ki je njene govorjene besede prevajala v  
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Izobraževalni tabor za mlade - Dominikov dom na Pohorju 

Udeleženci začetnega tečaja SZJ Daša Krajnc - Bejat med predstavitvijo pravljice v SZJ 
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SEKRETARJEV KOTIČEK 
naš jezik gluhih-govorico rok. Po končanem izletu so člani izrazili željo, da še večkrat 
organiziramo tako poučne izlete, katerih se bi z veseljem udeležili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. in 13. maja je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije organizirala dvodnevni izob-
raževalni seminar, ki je potekal v večnamenskem objektu Zveze v Fiesi. Seminarja se je 
udeležilo več kot 50 udeležencev iz vse Slovenije: predsedniki, sekretarji in člani vseh 13 
društev, tolmači in strokovni delavci ter ostali gostje seminarja med drugim mag. Cveto 
Uršič-direktor Direktorata za invalide ter Mitja Žiher z Ministrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve. Na seminarju sem predstavil delo v Društvu in zaposlovanje gluhih in naglu-
šnih oseb v programih javnih del, kjer imamo zaposlenih sedem svojih članov. Poudaril 
sem izjemno pomembnost vključevanja brezposelnost gluhih in naglušnih v programe, ki 
jih kot Društvo izvajamo za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe. Programi pomoči osta-
relim na domu, družabništva, informiranja in spremstva članov ter pomoč pri organiziranju 
aktivnosti so življenjskega pomena za invalide sluha in nujno potrebni za njihovo enakop-
ravnejše življenje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo informiramo člane o tekočih aktivnos-
tih, člani opozarjajo na vedno več težav svojih sočlanov in krizo, ki je zajela celotno drža-
vo in še najmanj prizanesla invalidom sluha, ki množično izgubljajo zaposlitve in so tako 
še bolj odrinjeni na rob družbe v svojem  svetu tišine. Zato  v  strokovni službi ob vseh teh  

Izlet  v Prekmurje 

Seminar v Fiesi 
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SEKRETARJEV KOTIČEK 
primerih poskušamo pomagati ter ob sodelo-
vanju s podjetjem Racio in Zavodom RS za 
zaposlovanje ponovno poiskati ustrezno 
zaposlitev.  

 
Na informativnih-okroglih mizah, ki jih organi-
ziramo vsako sredo v matičnem Društvu v 
Mariboru in ob petkih v podružnici na Ptuju oba predsednika društva in podružnice poda-
jata članom sprotne informacije o dogodkih v društvu in drugih aktualnih dogajanjih, ki so 
objavljene tudi na oglasni steni društva v Mariboru in podružnice na Ptuju, v časopisu Naš 
glas, na spletnih straneh www.dgnp-mb.si in www.facebook.com. 

 
Da dobro sodelujemo z mediji dokazuje-
jo tudi številne objave v medijih, še 
posebej v VEČER-u in tedniku 7 DNI. S 
temi objavami tako na svojevrsten način 
predstavljamo širši javnosti naše gluhe 
člane ter naše življenje v svetu tišine. 
Prizadevamo si, da čim več ljudi spozna 
in razume težave svojih sodržavljanov-
invalidov sluha in ljudi, ki smo vsak na 
svoj način drugačni, hkrati pa delamo in 
živimo v istem družbenem okolju. 

 

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 
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»Ljubezen je kot ošpice: vsi jih moramo preboleti.« 
 

Jerome Klapka Jerome  

Iskanje zaposlitve s pomočjo podjetja RACIO 

Bedrija Črešnik, informiranje članstva 

Intervju Andreja Vivoda za tednik 7D 

http://www.dgnp-mb.si�
http://www.facebook.com�
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ČLANI PIŠEJO 
FILMSKA DELAVNICA 
 
V soboto 15. 5. 2010 je naše društvo organiziralo filmsko delavnico za gluhe in naglušne, 
ki so se je udeležili štirje slušatelji iz  DGN Sl. Konjice in člani našega društva. Predavan-
je o uporabi in nastavitvah fotoaparata in video kamere je vodil Sašo Letonja, ki nam je 
dal strokovne odgovore na vsa zastavljena  vprašanja povezana  s fotografijo in filmom.  

 
Po krajšem teoretičnem delu smo v dveh skupinah posneli nekaj fotografij in kratek video. 
Posnet material smo si ogledali, Sašo pa nam je povedal, kaj ni bilo dobro narejeno, kako 
to popraviti in v bodoče uporabiti pravilne nastavitve kamere in fotoaparata. 
Učili smo se montirati film, kako dodajati besedilo in različne grafične efekte.  
Predavanje je bilo zanimivo in poučno. Pridobljeno znanje nam bo v veliko pomoč pri 
izdelavi filma za filmski festival. 
 

                                                  Lea Lukner 
Društvo GNP Maribor  

Predavatelj Sašo Letonja Prikaz snemanja zskamero 

Udeleženci delavnice opravljajo praktični del  
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ČLANI PIŠEJO 
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INTERVJU Z ANDREJO KOVJANIČ 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podrav-
ja Maribor je 8. maja organiziralo 
izlet v Prekmurje, katere kraje ste 
obiskali? 
V Ižakovcih smo si ogledali mlin na 
Muri. Obiskali smo Otok ljubezni, kjer 
so nam pripravili malico in kosilo. 
Ogledali smo si tudi muzej. Pot smo 
nadaljevali v Beltince, kjer smo si ogle-
dali cerkev in grad. Izlet smo nadalje-
vali s potepom po mestu Murska 
Sobota. 
 
 

Ali je bil zanimiv izlet? 
Izlet je bil zelo zanimiv in poučen. Videli smo veliko stvari, ki jih do sedaj še nismo imeli 
priložnosti spoznati. Murska Sobota je zelo lepo mesto. 
Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? 
Od vsega, kar smo videli se mi je najbolj vti-
snila predstavitev vodičke v muzeju, kjer so 
pokazali kako so izdelovali kamnite kocke, ki 
so jih zabijali v breg reke Mure, da ne bi 
poplavljala. 
Ali ste jedli kakšno zanimivo prekmursko 
jed? 
Jedli smo prekmurski bograč. Za malico smo 
jedli rženi kruh z zaseko in česnom. 
Kako še sodelujete z Društvom gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor? 
Sedaj sem vključena v društvu v rehabilitacij-
ski program ob pomoči Racia. 1. junija se 
bom zaposlila v programu javnih del za 
pomoč ostarelim na domu. Sicer pa rada večkrat pridem v društvo, kjer se vključujem v 
razne aktivnosti, kot so: družabništvo, rekreacija in šport, spremljam okrogle mize, kjer 
dobim veliko različnih  informacij o aktivnostih, ki jih organizirajo v društvu. 

Vprašanja pripravila:  

Tamara Lah 

sodelavka Društva v programu javnih del 

    

Andreja Kovjanič 

Izlet v Prekmurje 
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ČLANI PIŠEJO 
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JAVNA DELA - POMOČ V DRUŠTVU 
 

V letošnjem letu v mesecu januarju sem se zaposlila preko javnih 
del v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Delo, ki ga 
opravljam se imenuje »Pomoč v društvu«. Pogodbo o delu imam 
sklenjeno za eno leto. Delo mi je všeč in sem zelo zadovoljna.  
Delo opravljam v dopoldanskem času. Večino delo opravljam za 
računalnikom v različnih programih. Pomagam pri oblikovanju 
vabil in priznanj, snemanju s kamero in slikanju s fotoaparatom. 
Ob torkih in četrtkih delam v društvu v Mariboru, ostale dneve 
sem v društvu podružnice na Ptuju, kjer imamo pisarno in  več 
namenski prostor za druženje. Tukaj se srečujem z našimi gluhimi 
člani, ki prihajajo po različne informacije, poravnajo članarino za 
tekoče leto ali se na novo včlanijo v naše društvo. Nudim jim tudi 
druge storitve kot so: nakup kopalnih kart in nakup baterij za sluš-
ni aparat, prav tako jih obveščam o raznih načrtovanih aktivnostih. 
S sodelavci se zelo dobro razumem, saj nas je v javnih delih 7 

zaposlenih. Pred kratkim časom je bila na obisku snemalna ekipa oddaje Prisluhnimo tiši-
ni in so posneli naše društvo, naše delo in opravili intervju z zaposlenimi. Tudi jaz sem 
bila med njimi. Posneli so moje delovno mes-
to in opravili z mano intervju o delu, ki ga 
opravljam.  
V mesecu maju sem bila na izobraževalni 
delavnici na Pohorju – Dominikov dom. Izob-
raževanje je trajalo od 3. – 5. maja. Izobraže-
vanje je potekalo na temo »Prostovoljno delo 
z mladimi, ki doživljajo revščino in socialno 
izključenost«. Pridobila sem veliko novih idej 
kot so na primer: kako pomagati mladim, ki 
doživljajo revščino, kako poteka druženje med 
mladimi ter različne telesne aktivnosti. Tam 
sem spoznala veliko novih prijateljev.  

 
 

 

Saška Cafuta  

Društvo GNP Maribor 

 

»Moje srce je središče moči. Sledim svojemu srcu. 
Ko dovolim, da misli prihajajo iz ljubečega okolja mojega srca,  

ustvarjam zlahka in brez naporov.« 

Louise L. Hay               

Saška Cafuta 

Med opravljanjem dela v podružnici na Ptuju 
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ČLANI PIŠEJO 

TRIDNEVNA DELAVNICA BOJA PROTI REVŠČINI IN  
SOCIALNI IZKLJUČENOSTI NA SLIVNIŠKEM POHORJU 

 

S strani Centra za pomoč mladostnikom 
(CPM) smo bili tudi v Društvu gluhih in 
naglušnih Podravje povabljeni na te delav-
nice, ki so potekale od 3. 5. do 5. 5. 2010. 
Jaz kot delavka preko javnih del in tolmač-
ka slovenskega znakovnega jezika Suzana 
Novak sva se udeležile te delavnice, ki so 
bile zelo zanimive, izčrpne tudi za moje 
nadaljnje delo. 
Prvi dan smo si izbrali sobe, se nastanili in  
imeli spoznavni dan, saj smo prišli iz vseh 
koncev Slovenije. Že prvi dan smo pri dela-
vnicah vključili razne sprostitvene igre na 
temo socialne izključenosti. Igre so mi bile 
zelo všeč in tudi te igre bom uporabljala 

naprej pri mojem delu. Že prvi dan je bil zelo deloven vse do pozne 23. ure. Naslednji dan 
pa že začetek ob 9 uri. Takoj na začetku smo si določili dežurstva glede kuhanja in pripra-
ve prehrane. Medve z tolmačko sva se prostovoljno javile, da bova dežurne zadnji dan pri 
zajtrku. 
Na temo principi dobre prakse pri socialnem vključevanju smo se učili kako je treba poslu-
šati brez vnaprejšnjih sodb, to pomeni zavedanje, da je vsak posameznik celota zase, s 
svojo zgodbo, s svojimi specifičnimi življenjskimi izkušnjami, s svojimi podobami o prihod-
nosti in načinom delovanja. Drugi nikoli ne more razumeti posameznika, lahko ga posluša 
in ustvarja z njim skupen jezik razumevanja. To torej pomeni spoštovanje človekove 
enkratnosti. To je prisotnost v poslušanju, ki pomeni sočutje in razgovor. S tem pa se 
vzpostavi zaupanje in kasneje tudi sodelovanje. Cilj vse te delavnice je bil namen prikaza-
ti kaj pomeni vključevanje, da ne pride do izključenosti. Torej vključevanje pomeni ustvar-
jati takšne okoliščine, kjer bo vloga vseh udeleženih temeljila na vplivu na dogajanje. 
Vključevanje potrebuje čas, da se različna mnenja, načini delovanja in komuniciranja sre-
čajo in da je potem prostora za razumevanja drugega in dogovarjanje o skupni sliki neke 
skupine. Tako postane odnos tak, da se vsakogar vidi in sliši. 
Na teh delavnicah so me sprejeli takšno kot sem in se z mano poskušali pogovarjati. 
Osnovnih kretenj jim je pokazala naša tolmačka Suzana in so si določene kretnje tudi 
zapomnili in da se ne bi počutila izključena so se z mano trudili tudi  pogovarjati na moj 
način. 
Bili smo zelo homogena skupina. Bilo mi je všeč. Bila je nova izkušnja zame, kjer bom 
uporabljala novo znanje pri mojem delu. Podajali smo si razna mnenja in ideje za  nadalj-
no sodelovanje ter si izmenjali elektronske naslove in gsm številke. 

Saška Cafuta  

Društvo GNP Maribor 

Izobraževalna delavnica na Pohorju 



Intervju Andreja Vivoda za tednik 7D 

Srečko Ostreuh, rokovanje s predsednikom Danilom Türkom (vir: Večer) 

  NAŠ GLAS 

ČLANI PIŠEJO 
GLUHI NA MARIBORSKI TRŽNICI OB PROSLAVI PRAZNIKA DELA – 1. maj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gluhi in naglušni smo  se udeležili proslave praznika dela na Mariborski tržnici. Slavnostni 
govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk, ki je pozdravil vse prisotne na tradicio-
nalni prvomajski prireditvi v Mariboru. 
 

V nagovoru je dejal, da sam izhaja iz delavske družine, zato ve kako pomembno je dosto-
janstvo, ki ga človeku daje delo. Odraščal je v Mariboru in dobro  ve  kakšen je bil položaj 
delavcev v Podravju nekoč in danes. Iz tranzicije, ki je bila boleča smo se veliko naučili, 
da je delo vrednota in ne blago. 
Poudaril je, da brez socialnega dialoga ni napredka te družbe in kakovostnih rešitev. 

Na proslavi smo bili tudi gluhi predstavniki društva, ki smo z zanimanjem spremljali govor-
nike. 
Ob dogodku sem izkoristil priložnost, da sem predsednika države dr. Danila Türka osebno  
pozdravil v svojem imenu in v imenu Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in ga 
povabil na svečano praznovanje 10. obletnice izdajanja našega časopisa »NAŠ GLAS«, 
ki bo v sredo 16. junija ob 10. uri v prostorih našega  Društva na Trubarjevi 15 v Mariboru. 

Srečko Ostreuh 
Društvo GNP Maribor 
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»Ta družba potrebuje resen socialni dialog« 
Predsednik države dr. Danilo Türk 
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OBVESTILA 

KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 
 

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omo-
gočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku. 
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej regis-
trirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete pri-
javnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate 
na sledeči način:  
- Mobitel: SMS sporočila, Video klic (UMTS) 
- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si, 
spletni pogovor v živo in 
- telefaks 05 906 36 16  

Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je 
031 777 600. Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.  

Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.  
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olaj-
ša življenje. 

Info Društva 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 
 

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

Info društva 

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA 
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Zdru-
ženje tolmačev Slovenija na GSM številki:  031/752 554 ali 031/354 600.  
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum 
in čas tolmačenja ter vaše ime in priimek. 

Info Društva 

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

Info Društva 



 

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

 

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

 

 

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

 
Vsak petek ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje čla-
nov v podružnici Ptuj. Informacije pripravljata sekretar Milan Kot-
nik in predsednik Sašo Letonja. 

 
 

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

 
 

Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana.  Karte  dobite po ugodni ceni 
v  pisarni društva v času uradnih ur. 
 

 
 

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.  

                    NAŠ GLAS 

OBVESTILA in VABILA 
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  NAŠ GLAS 

OBVESTILA in VABILA 
 
Trening balinanja za moške in ženske je vsak torek ob 16 uri do konca 
poletja na balinišču Branik. 
 

 

Trening šaha je vsako sredo in petek ob 16. uri  v prostorih Društva in 
ob petkih v podružnici na Ptuju. 

 
27. maja 2010 vas vabimo na sejo Upravnega odbora , ki se začne ob 
17. uri v prostorih Društva v Trubarjevi 15.  
 
28. maja 2010 vas vabimo na »športne igre invalidov«, ki jih organizi-
ra Mestna občina Maribor in Svet invalidov na MOM. Pričetek bo ob 13 
uri v Športni dvorani Tabor. Vljudni vabljeni k ogledu tekem, kjer bodo 
sodelovali tudi naši športniki (šah, pikado, mali nogomet in rusko keg-
ljanje).  

 

29. maja 2010 vas vabimo na Prijateljski šahovski turnir, ki bo v prosto-
rih podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34 s pričetkom ob 17. uri. Šahis-
ti vljudno vabljeni.  

 
2. junija 2010 se bodo naši mladi člani udeležili okrogle mize na 
temo »Problematika mladih v Mestni občini Maribor«, ki se začne ob 
16. uri na II. Gimnaziji Maribor.  

 
16. junija 2010 vas vabimo na svečano proslavo desete obletnice 
izhajanja časopisa Naš glas, ki bo ob 10. uri v prostorih društva. Ob tej 
priložnosti bomo istočasno organizirali tudi »Dan odprtih vrat«, kjer 
bomo predstavili delo in aktivnosti članov v Društvu. 
 
Vljudno vas vabimo k ogledu spletne strani www.facebook.com, kjer 
prav tako objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu 
našega Društva in podružnice na Ptuju. 

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri     
aktivnostih v društvu 
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH 
V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg last-
nega časopisa Naš glas, spletne strani http://www.dgnp-mb.si, www.facebook.com,    
informativnih okroglih miz in oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV SLO- 
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, Naš glas, Iz sveta 
tišine. 
Na pobudo naših članov vam prikazujemo pregled zadnjih objavljenih prispevkov v    
medijih. Prispevki/oddaje so objavljeni na spletnih straneh Zveze društev gluhih in     
naglušnih Slovenije, http://www.zveza-gns.si. 

 

Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov. 
 

Oddaja Prisluhnimo tišini, nedelja 23. maj 2010 
V nedeljo je bila oddaja Prisluhnimo tišini na TV Slovenija 1, kjer 
smo predstavili programe javnih del (pomoč gluhim ostarelim      
ljudem, družabništvo in spremljanje, informativna dejavnost), ki jih 
že od leta 2000 izvajamo v našem Društvu gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor za naše gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabni-
ke.   Prispevek si lahko ogledate  na tej povezavi: 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=11253. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Večer, 26. 1. 2010 Večer, 2. 3. 2010 7 DNI, 21. 4. 2010 

Večer, 16. 3. 2010  

7 DNI, 12. 5. 2010 

Žurnal, 27. 1. 2010 Večer, 26. 1. 2010 Žurnal, 30. 1. 2010 

http://www.zveza-gns.si�


Maj  2010   NAŠ GLAS 

ŠPORT 
TEKMOVANJE V ŠPORTNEM RIBOLOVU ZA GLUHE V NEBOVI 
 

 
Društvo gluhih in naglušnih Podra-
vja Maribor je bilo organizator med-
društvenega tekmovanja v šport-
nem ribolovu, ki se je odvijalo na 
ribniku v Nebovi. Kljub deževnemu 
in zelo hladnemu vremenu se je 
tekmovanja udeležilo 26 ribičev iz 
sedmih društev.  
Prvo mesto v ekipnem in posamič-
nem tekmovanju smo osvojili 
domači ribiči in organizatorji tekmo-
vanja.  
 
 

Rezultati ribiškega tekmovanja: 
 
Ekipno: 
1. mesto: DGN Podravja Maribor – 15400 g 
2. mesto: DGN Celje – 13200 g 
3. mesto: DGN Ljubljana – 12750 g 
4. mesto: DGN Velenje – 11550 g 
5. mesto: AURIS Kranj – 7850 g 
6. mesto: DGN Koroške – 7805 g 
7.  mesto: MDGN občin Slov. Konjice, Vitanje, Zreče – 7150 g 
 

Posamezno: 
1. mesto: Andrej Klančnik DGNP Maribor - 9650 g 
2. mesto: Klemen Žnidar DGN Ljubljana - 7000 g 
3. mesto: Igor Mežnar DGN Ljubljana - 6450 g 
6.  mesto: Jože Koser DGNP Maribor - 4850 g 
20. mesto: Zvonko Bizjak DGNP Maribor - 1950 g 
21. mesto: Peter Terbuc DGNP Maribor - 1900 g 

 

Info društva 
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Andrej Klančnik DGNP Maribor, zmagovalec v posamični konkurenci 
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ČESTITKE - VOŠČILA 
 

Naša članica Zdenka Jamnikar  

praznuje visok življenjski jubilej  
 

Je res že 70 let minilo 
odkar vstopila si na vlak življenja?  

A nikar se ne sekiraj, let nikar ne skrivaj,  
tlači v klobuk, naj ti bodo rajši v poduk!  
Saj v tem času enkratno bitje si postala  

in le najboljše od sebe dala!  
In tvoj rojstni dan naj bo le križišče,  

kjer na vseh poteh te sreča išče...  
Naj bo zahod, sever, jug ali vzhod,  

sreča v vseh smereh s teboj naj gre na pot!  
 

 Vse najboljše želimo člani DGNP Maribor 

 
 

Visok življenjski jubilej praznuje  

naša članica Guidita Lešnik 
 

Življenje je kakor knjiga, 
včasih njene strani so žalostne in sive, a včasih mavrične igrive.  
Naj tvoja knjiga same lepe strani obrača, ti vso dobroto poplača! 

Naj na teh straneh so zdravje, ljubezen in sreča. 
Naj nobena stran ne bo boleča! 

Vse najboljše iz srca, 
naj tvoja knjiga same lepe strani ima! 
Vse naj, naj boljše za 69. rojstni dan! 

 
Iskrene čestitke ob praznovanju želimo člani DGNP Maribor 



 

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

Uporabljam jih kot odskočne deske do uspeha." 
Louise L. Hay 
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OBVESTILA 
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ZAHVALA »CENTRU MODE« 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se zahvaljuje 
»CENTRU MODE« in lastniku trgovine mag. RAYU MOUNZERJU, 
da so nam po svojih močeh pomagali in prispevali pomoč v bonih za 
nakup moške, ženske in otroške konfekcije v trgovini CENTER 
MODE, Popovičeva ulica pri dvorani Tabor v Mariboru. 

Srečko Ostreuh 

Društvo GNP Maribor 

 
ZAHVALA PODJETJU PRINCEPS D.O.O., PE ANCORA 
 
Društvo gluhih in naglušnih  Podravja Maribor se zahvaljuje podjet-
ju PRINCEPS d.o.o., PE ANCORA, Jurčičeva 7 iz Maribora za 
donacijo v obliki bonov. 

Srečko Ostreuh 

Društvo GNP Maribor 

 
 
ZAHVALA NK MARIBOR ZA OGLED NOGOMETNIH TEKEM 
 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je zaprosilo vodstvo Nogometnega kluba 
MARIBOR, da našim gluhim članom omogoči brezplačen ogled nogometnih tekem.  

 
NK Maribor je na našo prošnjo pozitivno odgovoril, da bomo za vsako 
domačo tekmo NK Maribor prejeli brezplačne vstopnice. Prijave za ogled 
tekme zbira naš predsednik Društva g. Bedrija Črešnik. Vstopnice bomo 
lahko dvignili pred vsako tekmo na blagajni C (Mladinska ulica), ki se 
odpre uro in pol pred začetkom tekme. 
 
Za podarjene vstopnice se iskreno zahvaljujemo vodstvu nogometnega 
kluba in jim v  imenu Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor        
čestitamo za letošnjo šesto zmago v pokalu HERVIS. 

Srečko Ostreuh 

Društvo GNP Maribor 
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ZAHVALA ŠPORTNEMU CENTRU MARIBOR – PRISTAN 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se zahvaljuje 
Športnemu centru Maribor – Pristan za 50  kom. brezplač-
nih vstopnic za  rekreativno kopanje v notranjih bazenih 
kopališča Pristan. 
 

Srečko Ostreuh 

Društvo GNP Maribor 

 
 
POPUST ZA ČLANE DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR 
 
Divjak Bojan AVTO-DIVJAK s.p., Obrežna ulica 17, 2000 Maribor (pri osnovni šoli Janko 

Padežnik - Studenci) omogoča vsem 
članom društva 10% popust ob pred-
ložitvi članske izkaznice Društva.  
Popravila: elektro napake na vozilih, 
montaža dodatne opreme, avdio nap-
rave za avtomobile, daljinsko centralno 
zaklepanje, električne šipe na avtomo-
bilih, GSM instalacije in vse moderne 
elektronike, ki jo potrebujete v vašem 
avtomobilu. 
Nudi tudi popravila in servis motorjev, 
popravila in zamenjavo zavor in pripra-
vo vašega avtomobila na tehnični pre-
gled. 

 
Lep pozdrav vsem članom 

          
Divjak Bojan 

AVTO-DIVJAK s.p. 

tel.:02/42-15-373 

Servisna delavnica, Obrežna ulica 17 v Mariboru 

 

»Kdor želi biti dober, je že dober.« 

Baechene               
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DOGODKI V SLIKI 

Stran  22 

Izlet v Prekmurje 

Prvomajski piknik - podružnica Ptuj 

Meddruštveno tekmovanje v športnem ribolovu v Nebovi 

 

Moje delovno okolje je radosten prostor,  
v katerem med sodelavci vlada vzajemno spoštovanje. 

Moje delo mi omogoča, da uporabljam svojo nadarjenost in sposobnosti.  
Hvaležen sem za svojo službo." 

Louise L. Hay  
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POEZIJA, RAZVEDRILO 
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ŠALE 

Kako nagovoriš blondinko, 
da se poroči s teboj? 
»Rečeš ji, da je noseča!« 
 

Blondinka je v gostilno vsto-
pila z raco na vrvici. 
»Goskam je vstop prepove-
dan!« je rekel natakar. 
»Kdo pa pravi, da je to gos-
ka?« 
»Kdo je pa vam kaj rekel?« 
  

Blondinka dobi za darilo vib-
rator. Po vklopu se prične 
tresti, nakar mu blondinka 
pravi: 
»Kaj se treseš, saj je tudi 
zame prvič.« 
 

»Babica, kje je raj?« 
»Tam, kjer so samo sladke 
stvari!« 
»A v tvoji shrambi?« 
 

Zakaj dojenčki že ob rojstvu 
zajočejo? »Ker vedo, kaj jih 
čaka v življenju.« 
 

Dedek je vprašal vnuka: 
»Me boš popoldan lahko 
odpeljal na pokopališče?« 
»Seveda bom! A nazaj 
tudi?« 
 

»Kako ljudožerci imenujejo 
invalida na vozičku?« 
»Hrana na kolesih!« 
 

»Kako ljudožerci rečejo 
maratoncem?« 
»Fast food!« 

MORSKA EVA 
 

V svetlobo odeta 
tonem 

V morja —  
zlato bleščeča 
kadila ljubezni. 

Darovi dna, 
plodovi,  
kri moja. 
Venera  

iz školjke 
zapeljivo vstaja. 
Razpenjam se, 
širim perutnice 

v dalje, 
z bisernico krono, 

večna Eva. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

LEDENI MOŽJE 
 

Valijo  
ledene gore 

z ledenimi srci  
in usti, 

srepih oči, 
trdih čeljusti. 

Čuvarji 
razvpitih vetrov, 

skoz sita 
postav in stebrov, 

ravnajo si čela. 

 

Žgejo, 
ležejo k cvetju, 

Med rože, brstje. 
Pozaba ostane, 

ozeba, 
požgana lica. 

Joče, ihti 
v belih tančicah 
mlada devica. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 

 

 

 

LENT POD 

MOSTOM 
 

Noč se koplje 
v Dravi, 

bele, bele ptice. 
Na odsevih 

sončnih zalebdim. 
Pristanišče v ognju, 

luči razlite 
V umirajoča ogledala. 

Daljna morja 
v ustih. 

Pijem sen trenutka. 
Voda pljuska  

v bele ladje labodic. 
 

Majda Senica Vujanovič 



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

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

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

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

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, občine Podravja,  

Zavod RS za zaposlovanje Maribor, Zavod RS za zaposlovanje Ptuj. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

 

Članarina v letu 
2010: 

 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

DRUŠTVO GLUHIH  IN  NAGLUŠNIH  PODRAVJA MARIBOR 

 

Društvo: 
Telefon: 
Faks: 

GSM sekretar: 
GSM predsednik: 

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

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 - 12:00 

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

Sreda: 18:00 - 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

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

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 


