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UVODNIK
Zadnja
dva
meseca sta bila
za naše društvo,
člane in nas, ki
delamo
v
Društvu, izredno
delovna meseca,
saj smo konec
meseca septembra dobili razpis
FIHA. Pravočasno smo oddali
vse plane za razpis za leto 2007,
saj so športniki že v mesecu
juniju imeli sestanek vseh
športnikov in se dogovorili za
predviden plan aktivnosti. Tudi
ostale sekcije so pravočasno
oddale predviden plan aktivnosti
za naslednje leto. Prav tako smo
na okrogli mizi meseca septembra
predstavili vseh 12 posebnih
socialnih programov za gluhe in
naglušne uporabnike Društva. V
zelo dolgi razpravi o prihodnjem
delovanju društva smo družno
sklenili, da so vsi posebni socialni
programi izredno pomembni za
delovanje društva in članov v
njem. Prav tako smo določili
prioritete po vrstnem redu in
sklenili še dodaten napotek, da je
v letošnjem letu potrebno še več
pozornosti in aktivnosti nameniti
gluhoslepim in socialno
ogroženim, ki so v našem društvu
in se nahajajo v izredno težkem
socialnem položaju. Opozoril
sem, da smo v društvu tovrstno
pomoč že izvajali v posebnem
socialnem
programu
psihosocialna pomoč in
informiranje. Res pa je, da vse do
sedaj, takstativno nismo navajali
gluhoslepih članov, ki pa živijo in

delajo v naši sredini in tudi zahajajo dokaj redno v naše društvo.
Člani so se izredno angažirali in
se odzvali na številna povabila na
okrogle mize, predstavitve in
podobna srečanja, ki so izredno
pomembna za nas invalide sluha.
Najbolj odmevna med člani je
vsekakor bila javna razprava
ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, ki je zaradi sprejemanja nove zakonodaje in zakona o zaposlovanju invalidov in
drugih težje zaposljivih oseb,
socialni vključenosti in drugih
ukrepih na trgu dela, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad.
Na tej javni razpravi smo predvsem izpostavili problem gluhote
in težje zaposljivosti oseb z okvaro sluha. Ko so nam razpravljalcem povedali, da do sedaj nismo
kaj dosti opozarjali na probleme
gluhih in naglušnih ljudi smo se
odzvali tako, da smo dali jasno
vedeti, da v društvih in na zvezi
društev gluhih in naglušnih Slovenije že več kot 30 let opozarjamo in pošiljamo predloge za ureditev zakonodajo za izenačevanje
možnosti in enakopravnega vključevanja gluhih, naglušnih in gluhoslepih in da mi smo tisti, ki ne
slišimo ampak so pristojna oblast
in ministrstva bolj gluha, kot smo
mi, kadar gre za zakonsko reševanje naših zahtev. Kar precej naših
članov se je udeležilo soočenja
županskih kandidatov v Narodnem domu. Vsa načrtovanja in
obljube kandidatov so usmerjena
v gradnjo, obnovitev objektov v
mestu in podobno, prav nobeden

Tudi na področju športa se veliko
dogaja, saj smo našim članom
omogočili najem telovadnice za
rekreacijo in šport in se tako preselili iz zunanjih objektov
(odbojka, mali nogomet) za treninge v notranje.
Precej člankov naših članov opisuje njihovo videnje dogodkov in
aktivnosti.
Dopisujte v naše glasilo in želim
vam prijetno branje glasila Naš
glas.
Milan Kotnik
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TOLMAČI

NASLOVI

KOSER MARIJA

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711

031 316 040 dopol. in popol.

NOVAK SUZANA

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

02/332 60 09

041 600 201 dopol. in popol.

PLOJ LIDIJA

Frankolovska 14, 2000 Maribor

02/33 12 347

041 282 344 dopol. in popol.

GERENČER SIMONA

Cankarjeva 6/f, 2000 Maribor

/

031 545 440 dopol. in popol.
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TELEFON

pa se ni spomnil, da smo del mesta tudi mi ljudje in med njimi smo
tudi invalidi, na kar sem jih tudi
opozoril v vprašanju, ki sem ga
naslovil na vse županske kandidate in jih povprašal o tem kakšna
bo v prihodnje njihova invalidska
politika. Izrečenih je bilo kar
nekaj obljub, upamo, da se bo
katera tudi uresničila.

NAŠ GLAS

GSM

DOSEGLJIVOST
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SPOROČILA
SPOROČILO UREDNIŠTVA GLASILA

Glasilo »Naš glas«

Pošiljamo tudi v domove upokoPregled izvedenih aktivnostih za jencev, kjer bivajo gluhi in
mesec september in oktober naglušni ljudje, z namenom, da
bomo objavili v novembrski šte- jim popestrimo njihov vsakdan.
vilki glasila Naš glas
-Dom starejših občanov Tezno

Sporočilo v enoročni
abecedi!

-Dom Danice Vogrinec in enota
Tabor

V imenu
društva
gluhih lepo
Pozdravljeni.
prijetno
branje
vam
želi vaš
Predsednik
Milan kotnik

-Sončni dom Pobrežje
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejemati naše
glasilo, se oglasite v našem
Društvu v času uradnih ur.

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

www.dgn.mb.edus.si
DOPISUJTE V NAŠ
GLAS

Tudi 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.

Vsak s ponosom pokaže svoj
objavljen prispevek v Glasilu
Naš glas, ki izhaja s krajšimi prekinitvami že 5 let in ga naši člani
in tudi ostali polnočutni vedno
znova radi prebirajo.

Glasilo je v celoti objavljeno na
spletni strani Društva
www.dgn.mb.edus.si v rubriki,
Mediji / Časopis.

Prispevke in članke za naslednjo,
oktobrsko številko glasila

Zato vljudno vabljeni k sodelovanju pri pripravi glasila.

»Naš glas« prinesite najkasneje
do 25. septembra.
Uredništvo glasila

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE
ISKRENE
ČESTITKE
OB
PRAZNOVANJU OSEBNEGA
JUBILEJA TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO
ZDRAVJA VAM ŽELI

V mesecu oktobru praznujejo:

ORNIK Helena

HERIČKO Elizabeta

PERC Antonija

KLANČNIK Andrej

POSEL Albina

OPREŠNIK Marjan

ŠKOF Aleš

PIHLER Zofija

ŠTRAUS Antonija

SLANA Barbara

ZORKO Marija

Društvo GNP Maribor

ŠTAMPFER Franc

ZUPANC Sonja

Predsednik

TREFALT Jože

ZORMAN Franc

Milan Kotnik

ZAJFRID Franc
DRUMLIČ Mirjana
Oktober 2006

NAŠ GLAS
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EVRO ZA VSE NAS
Kaj je evro?

Za potrošnike

Evro je enotna valuta Evropske
unije. Te države članice EU so
izpolnile maastrichtska konvergenčna merila, sprejeta na Maastrichtski medvladni konferenci
leta1991.

Uvedba evra v Sloveniji bo imela
določene prednosti tudi za potrošnike, saj bo pripomogla k večji
preglednosti cen in možnosti primerjave z državami, ki prav tako
uporabljajo evro. Kot se je izkazalo tudi ob uvedbi v dvanajstih
državah, podjetja ne ohranjajo
različnih cen v posameznih državah, kar še posebej velja za
obmejne regije. Poleg tega bo
potrošnikom na voljo večja izbira
različnih oblik varčevanja in
lažje najemanje posojil na večjem in likvidnejšem finančnem
trgu, prednost pa bo nedvomno
predstavljala tudi odprava stroškov zaradi menjave denarja in
težav z iskanjem menjalnic pred
potovanji.

Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska
in Španija - to je prvih enajst
držav, ki so postale del območja
evra in s 1.1.1999 tudi uvedle
evro kot knjižni denar. S 1. januarjem 2001 se jim je pridružila še
Grčija, ki v prvem krogu ni izpolnjevala maastrichtskih konvergenčnih meril.Evrski bankovci in
kovanci so prišli v obtok 1. januarja 2002.

Zakaj evro?
Ko je enotno evropsko valuto kot
knjižni denar uvedlo prvih 11
držav Evropske unije (kasneje je
evro uvedla še Grčija), so države
članice še imele možnost, da so
se odločile, ali bodo prevzele
evro ali ne. Velika Britanija in
Danska sta se odločili za ohranitev lastne valute: na pogajanjih
sta dosegli posebno pravico, ki
jima daje možnost, da jima evra
ni treba uvesti, tudi če izpolnjujeta konvergenčna merila
Za nove države članice Evropske
unije, vključno s Slovenijo, te
možnosti ni. Vse morajo svojo
gospodarsko in denarno politiko
voditi tako, da bodo čim prej
izpolnile konvergenčna merila in
se tako pripravile na uvedbo
evra.Seveda pa ob uvedbi evra ne
moremo govoriti samo o formalnem izpolnjevanju pravnih
določb.
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Ker bodo morala podjetja in trgovine v evre prevesti vse cenike,
seveda tudi v Sloveniji obstaja
bojazen prikritega dvigovanja
cen zaradi preračunavanja iz
nacionalne valute v evro in zaokroževanja navzgor. Z dvojnim
označevanjem cen naj bi preprečili takšne podražitve, ljudje pa
naj bi se v času dvojnega označevanja cen privadili na novo merilo vrednosti. Nadzor nad pravilnim zaokroževanjem in preračunavanjem bo poleg inšpekcijskih
služb opravljala tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Bankovci
Evrski bankovci so v vseh državah območja evra enaki. Izdani
so v sedmih različnih vrednostih:
5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €
in 500 €.
Vsak bankovec prikazuje enega
NAŠ GLAS

od evropskih arhitekturnih slogov:
Klasika, romanika, gotika, renesansa, barok in rokoko, arhitektura železa in stekla, sodobna arhitektura 20. stoletja.
Na sprednji strani so upodobljena
okna in vrata, ki simbolizirajo
evropski duh odprtosti in sodelovanja. 12 zvezd Evropske unije
predstavlja dinamiko in harmonijo sodobne Evrope. Mostovi na
hrbtni strani pa simbolizirajo
komunikacijo med evropskimi
narodi ter med Evropo in ostalim
svetom.
5 EVROV
Barva: siva
Obdobje: klasika

10 EVROV
Barva: rdeča
Obdobje:
romanika

50 EVROV
Barva: zelena
Obdobje:
barok in rokoko

100 EVROV
Barva: oranžna
Obdobje:
renesansa
Oktober 2006

ZAKONODAJA, JAVNE RAZPRAVE MDDSZ
Vseživljenjsko učenje je
danes vse bolj pomembna
filozofija
Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Drobnič, v. d.
generalne direktorice Zavoda RS
za zaposlovanje Anka Rode in
generalni direktor direktorata za
invalide Cveto Uršič so včeraj
obiskali Maribor in se – tako
kot na drugih razpravah, pripravljenih z namenom spodbuditi
dialog z državljani in predstaviti vlogo Evropskega socialnega sklada pri socialnem vključevanju – z udeleženci pogovarjali o sedanjih in prihodnjih
ukrepih ter dejavnostih ministrstva in Zavoda.

»Slovenija je bila pri črpanju
sredstev iz ESS zelo uspešna,
vendar z zaposlitveno sliko v
državi še ne moremo biti zadovoljni. Zato spreminjamo zakon
o delovnih razmerjih, s katerim
predlagamo večjo prožnost. Ta
nudi več delovnih mest in pomeni večjo varnost ter povečane
vstopne možnosti na trg dela,«
je povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez
Drobnič. Vsak dan pomembnejša
filozofija pa je vključitev posameznika v proces vseživljenskega učenja. Današnji svet zahteva
neprestano vzdrževanje in nadgradnjo zaposljivosti – ves čas je
torej treba skrbeti za umske in
Oktober 2006

telesne sposobnosti, pridobivati
nove veščine, razvijati čustveno
inteligenco. Tistim, ki se ne bodo
prilagodili, grozi izpad iz toka
dogajanja na trgu dela, poudarja
minister.
Drobnič je med drugim spregovoril tudi o diskriminaciji,
s katero se ob zaposlitvi
soočajo
nekatere
mlade
ženske. »Podpisovanje kakšnega
koli papirja, s katerim se ženska
odpove materinstvu, je protizakonito. Zlorabe je treba prijaviti
inšpektoratu za delo, takšnim
situacijam pa se želimo zoperstaviti tudi s subvencioniranjem prispevkov za tistega, ki
nadomešča
mater na porodniškem dopustu.«
Na spremembe na trgu dela in
potrebe po večji prožnosti se
odziva tudi Zavod za zaposlovanje. Posodobitev je začrtana
v okviru gospodarskih in socialnih reform, zapisana v Operativnem programu razvoja človeških virov, ki bo podlaga za
črpanje sredstev iz strukturnih
skladov za obdobje 2007 – 2013,
in tudi v poslovnem načrtu
Zavoda, pojasnjuje Rodetova. In
kaj o številu brezposelnih pravi
statistika, ki jo beleži Zavod?
»Včerajšnje številke govorijo o
81.773 registriranih brezposelnih osebah – v zadnjih treh tednih se je njihovo število zmanjšalo za 2.000. To je rezultat
povečanih potreb delodajalcev«, je povedala Ana Rode.
Sicer pa delodajalci v Mariboru in okolici najbolj
povprašujejo po voznikih, avtomehanikih, varilcih in zidarjih
(44 odstotkov vseh izkazanih
potreb) ter gradbenih delavcih.
NAŠ GLAS

Pri pripravi in izvajanju ukrepov
za socialno vključevanje invalidov upoštevamo posebne potrebe posamezne skupine invalidov, regij in lokalnih skupnosti
ter delodajalcev,« poudarja
generalni direktor direktorata za
invalide Cveto Uršič. To so tudi
zahteve oziroma pričakovanja, ki
jih je treba zadostiti za črpanje
sredstev iz ESS in če se izkaže,
da nek ukrep ni uspešen oziroma ga je mogoče izpopolniti,
bomo to tudi storili ali ga
zamenjali z drugim, pojasnjuje
Uršič. Prav zato je pomembno,
da invalide in vse druge, vključene v procese socialnega vključevanja invalidov, spodbujamo k
sodelovanju. Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavlja
osnutke strategij in druge dokumente ter upošteva pobude in
predloge, ki jih lahko naslovite
na elektronski naslov generalnega direktorja.

Vir: Spletna stran Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve
27.09.2006

Obvestilo
V društvu gluhih in
naglušnih Novo mesto,
so na spletu objavili
spletno stran
http://www.gluhinaglu
snidolenjske.net/401.h
tml
Zelo zanimivo, vabljeni
k ogledu.
Info Društvo GNP
Maribor
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ČLANI PIŠEJO
IZLET, MEDNARODNI
DAN GLUHIH V LJUBLJANO

spremenjen, saj so do gradu asfaltirali cesto, ki je prej ni bilo. Sam

Po ogledu gradu smo šli v športno dvorano Triglav. Tam sem
srečal kar nekaj sošolcev in

V soboto zjutraj 23. septembra
smo se gluhi člani društva odpeljali na izlet v Ljubljano v okviru
praznovanja Mednarodnega dneva gluhih in 75 obletnice organi-

grad so na veliko popravljali in ga
obnavljali.

sošolk iz Ljubljanskega zavoda
za gluhe. Z nekaterimi se nismo

ziranega delovanja gluhih v Sloveniji.
Skupina štirih gluhih iz Maribora
Sedaj na gradu vršijo tudi poročne obrede, saj je to zelo zanimiva
lokacija iz katere se vidi mesto
Ljubljana. Z našimi gluhimi sem
se pogovarjal o vseh zanimivih
spremembah, ki smo jih opazili.
V zadnjem času se je tudi mesto
zelo spremenilo, saj je veliko

videli 10, z nekaterimi pa tudi 20
let in smo se z veseljem imeli
veliko za pogovarjati.
Bil sem zelo zadovoljen z organi-

je odšla na Ljubljanski grad, cca.
30 minut peš hoje. Tam smo si
ogledali muzej, kjer smo videli
veliko zanimivih zgodovinskih
razstavljenih predmetov še iz stazacijo izleta našega društva.
Ivan Heričko

re Jugoslavije. Sam grad je od
mojega zadnjega obiska bil zelo
Stran 6

novih svetlečih in lepih zgradb, ki
jih ob mojem zadnjem obisku še
ni bilo. Pri ogledu mesta smo
opazili, da je Ljubljana zelo drago
mesto, saj je kar nekaj stvari dražjih kot pri nas v Mariboru.
NAŠ GLAS

Izkušnja je ime,
s katerim poimenujemo
svoje neumnosti.
Oscar Wilde
Oktober 2006

ČLANI PIŠEJO
MOJ POGOVOR Z MIN- in zvonec. Minister Drobnič je
odgovoril, da ima zato pristojnost
STROM DROBNIČEM
V četrtek sem bil na predstavitvi
zakona o zaposlovanju invalidov
na pedagoški fakulteti v Mariboru.

Naš predsednik Milan Kotnik me
je že pred časom obvestil, da pridem na to predstavo. Z veseljem
sem se udeležil vendar kar dosti
kretenj tolmačke, ki je prišla iz
Ljubljane nisem razumel. Zato
sem izkoristil priložnost, ko je
minister Drobnič po končani
predstavitvi zakona in javni razpravi v kateri je kar nekaj vprašanj postavil naš predsednik
Milan Kotnik, k naši skupini gluhih Mariborčanov in nas prijazno
pozdravil, da sem mu povedal
kako jaz vidim težave gluhih.
Opozoril sem predvsem na neure-

jenost tehničnih pripomočkov, saj
gluhi nimamo priznanih nobenih
tehničnih pripomočkov, ki bij
nujno potrebovali za bolj enakopravno vključevanje v družbo.
Poudaril sem, da gluhi potrebujemo predvsem svetlobno budilko
Oktober 2006

zdravstvena zavarovalnica, na
katero pa on nima vpliva in naj
se za reševanje problemov obrnemo na njih. Tudi v zvezi s priznanjem invalidnine za nas gluhe
od rojstva ni želel komentirati, g.
direktor pa je povedal, da gluhote
ne bomo morali odpraviti in da
tako pač je.

Vprašal sem tudi, zakaj naša
država ne more urediti področje
pravice do 100% invalidnosti, saj
imamo mi gluhi pogosto zaradi
slabše izobrazbe zelo nizke ali
minimalne osebne dohodke in
smo zaradi tega pogosto tudi v
socialnih stiskah in si veliko težje
nabavimo kakšne tehnične pripomočke, ki so pogosto tudi precej
dražji od podobnih izdelkov za
polnočutne.

Bilo je veliko drugih predstavni-

kov in približno 100 slušateljev.
Zraven je bila za boljše razumevanje tudi tolmačka znakovnega
jezika S. G., ki pa verjetno zaradi
utrujenosti ni dobro opravila svoje naloge, saj gluhi, ki smo bili

Andrej Vivod

JAVNA RAZPRAVA O
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV IN TOLMAČENJE
Gluhi našega društva smo z zanimanjem sprejeli vabilo na omenjeno javno razpravo o novem
zakonu o zaposlovanju invalidov,

ki ga je predstavil minister Drobnič, ter direktor Urada za invalide
g. Uršič.
NAŠ GLAS

tam prisotni nismo razumeli njenega tolmačenja. Tako,da smo
zelo malo odnesli od same predstavitve zakona.
Kasneje, ko sta gospod minister
in direktor pristopila k naši skupini in ponudila, da sta se pripravljena še nekaj časa pogovarjati z
nami gluhimi, pa je tolmačka
precej bolje prevajala saj smo
ministru in direktorju postavili
kar nekaj vprašanj in dobili odgovore nanje.
V bodoče mi gluhi prosimo, da
za takšna zelo pomembna predavanja uporabite naše »domače«
tolmače, ki razumejo tudi našo
lokalno
govorico štajerskega
področja.
Bedo Črešnik
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ČLANI PIŠEJO
DAN MALO DRUGAČE
Vsakodnevno monotono življenje upokojencev so se odločili vsaj
za kakšen dan prekiniti člani
Društva upokojencev Pobrežje.
Organizirali so enodnevni izlet v
neznano.
Na avtobusu smo dobili za nalogo uganiti kam smo namenjeni;
tisti, ki je uganil, ali bilo njegovo
ugibanje najbližje pravilni smeri
izleta, je dobil za nagrado praktično darilo.

nici je 13 stopinj Celzija, vlažnost prostorov je 95%.Po obnovi
sten, razširitvi votline in zvišanju
stropov so se začele pojavljati
najrazličnejše podobe in figure.
Danes je strop prava umetnost
igre narave. Na stropu je veliko
abstraktnih podob, ki jih
je
naredila narava.
Z malo domišljije odkriješ različne živalske in šaljive podobe,
moške in ženske akte, dinozavre
in še marsikaj.

Z avtobusom smo se odpeljali po
avtocesti do Slovenske Bistrice
in zavili v smeri proti Boču. Pot
smo nadaljevali mimo Podčetrtka
do Bizeljskega, v »Bizeljsko Sremiški vinorodni okoliš«.
Ustavili smo se pri »Repnica pri
Najgerju«. Verjetno je danes
veliko ljudi, ki še niso slišali za
besedo »repnica«. Pred več milijoni let naj bi tod bilo Panonsko
morje. Ko se je umaknilo so v teh
krajih ostale plasti kremenčevega
kompaktnega peska. Tamkajšnji
prebivalci so pred več 1000 leti,
(ko ni bilo hladilnikov in zamrzovalnikov) ugotovili, da v votlinah
iz tega peska lahko hranijo dalj
čas svoje pridelke ne da bi se
pokvarili. V votlinah so hranili
vsa živila in tudi repo, po kateri
so votline tudi dobile ime
»repnica«. V tistem času je bilo v
teh krajih okrog 400 takšnih repnic. Do danes se jih je ohranilo le
nekaj. Notranjost jame je mogoče
obdelati z ostrim krampom in
lopatami. Celotna notranjost je
lepo obdelana, stene so zelo gladke brez betona in kamenja, stropovi so obdelani v obliki oboka.
Repnica pri Najgerju ni le lepo
ohranjena, ampak povečana v več
prostorov. Danes služi za shranjevanje vina. Temperatura v repStran 8

Lastnica nam je pripravila manjšo zakusko in neomejeno količino vina. Pred repnico Pri Najgerju smo ob zvokih harmonike in
dobri kapljici tudi zaplesali.
Sledilo je kosilo v bližnji gostilni in večerna zabava.
Ob vrnitvi domov sem se zavedla, da sem preživela zelo lep in
malo drugačen dan.
Burk Vesna in Bogo

Nekateri ljudje nimajo
od svojega bogastva
nič drugega kot strah,
da ga bodo izgubili.
Antoine de Rivarol
NAŠ GLAS

NAMAKANJE NA LJUBLJANSKEM OBMOČJU
Delal se je lep dan. V Ljubljani je
bilo organizirano ribiško tekmovanje pod pokroviteljstvom društva gluhih.
Iz Maribora smo se na pot podali
okrog šeste ure. Potovanje je trajalo cca. 2uri, saj smo kar nekaj
časa porabili za iskanje lokacije
tekmovanja, saj nobeden od Mariborčanov ni natančno poznal poti.
Po nekaj prevoženih iskalnih km,
smo prispeli v kraj Vire in tako
tudi do ribnika.
Tekma se je pričela ob 8.00 uri.
Bilo je zelo veliko tekmovalcev.
Na svoja mesta smo se podali z
velikimi pričakovanji. Ribe so
prestrašile velikega števila plavajočih vab v katerih se bili mojstrsko skriti trnki. V finale so se uvrstili trije tekmovalci. Iz našega
društva se je po štirih urah vztrajanja v finale uvrstil Andrej Klančnik, ki je osvojil tudi pokal, s
katerim je dopolnil svojo že kar
lepo zbirko trofej.
Vsi smo bili srečni, saj smo se
srečali z starimi znanci in prijatelji, s katerimi smo tekmovali v prijateljskem duhu.
Po končanem tekmovanju so nas
organizatorji povabili na pogostitev, ki mu je sledila podelitev
nagrad. Malo smo še poklepetali,
se poslovili in se podali na pot
proti domu, ki pa je na našo srečo
in zadovoljstvo potekala brez
kakršnih koli zapletov in težav.
V družbi znancev in prijateljev
sem preživel prekrasen in nepozaben dan. Želim, da preživimo še
mnogo lepih trenutkov ob vodi.
Franc Hebar
Oktober 2006

ČLANI PIŠEJO
PREDSTAVITEV ZNAKOVNEGA JEZIKA NA
ANDRAGOŠKEM ZAVODU—LJUDSKA UNIVERZA MARIBOR
Predstavitev znakovnega jezika
na Andragoškem zavodu
27.09.2006 so vodili predsednik
DGN g. Milan Kotnik, ga. Marija
Koser in ga. Majda Kores.
Udeležencem je bila na zelo
zanimiv način predstavljena uporaba znakovnega jezika v najrazličnejših vsakodnevnih situacijah

gluhih ljudi. Vsi udeleženci smo
prejeli tiskovino z enoročno abecedo gluhih.
Dobili smo odgovore in pojasnila
na najrazličnejša vprašanja, kot so
sporazumevanje gluhih iz različnih koncev Slovenije, zaposlovanje gluhih oseb…
Gluhi in naglušni uporabljamo
narečne govorice značilne za
pokrajino v kateri živimo.
V govorici gluhih obstaja tako
imenovani GESTUNO svetovni
znakovni jezik gluhih in naglušnih.
Znakovnega jezika se lahko gluhi
naučimo v Društvih kjer so organizirani tečaji učenja govorice
gluhih.
Pri zaposlovanju gluhih obstajajo
velike težave, saj smo gluhi ena
najtežje zaposljivih kategorij prekot življenje slišečih, saj se v vsakodnevnem življenju spopadajo z
Oktober 2006

velikim številom težav in problemov povezanih z gluhoto in posledično z sporazumevanjem z
slišečimi in vključevanjem v normalni vsakdanji tempo življenja.
Majda Kores

JAVNA RAZPRAVA NA
PEDAGOŠKI FAKULTETI O ZAPOSLOVANJU
INVALIDOV IN SOCIALNI VKLJUČENOSTI
INVALIDOV V DRUŽBENO OKOLJE
Na javni razpravi 27.9.2006 je
bilo približno 100 udeležencev.
Med pomembnejšimi udeleženci
so bili Minister za delo, družino
in socialne zadeve Janez Drobnič, v. d. generalne direktorice
Zavoda RS za zaposlovanje
Anka Rode in generalni direktor
direktorata za invalide Cveto
Uršič in se z udeleženci pogovarjali o sedanjih in prihodnjih ukrepih ter dejavnostih ministrstva in
Zavoda. Javne razprave se je
udeležilo tudi 7 gluhih članov
našega društva in tolmačka znakovnega jezika Suzana Gerenčer.
»S spremembami zakona o delovnih razmerjih predlagamo večjo
prožnost. Ta nudi več delovnih
mest in pomeni večjo varnost ter
povečane vstopne možnosti na
trg dela,« je povedal minister za
delo, družino in socialne zadeve
Janez Drobnič.
Minister Drobnič je med drugim
spregovoril tudi o diskriminaciji,
s katero se ob zaposlitvi soočajo
nekatere mlade ženske. Podpisovanje kakšnega koli
papirja, s katerim se ženska odNAŠ GLAS

pove materinstvu, je protizakonito.
Po statističnih podatkih o številu
brezposelnih, številke govorijo o
81.773 registriranih brezposelnih osebah. Delodajalci v Mariboru in okolici najbolj povprašujejo po voznikih, avtomehanikih,
varilcih in zidarjih (44 odstotkov
vseh izkazanih potreb) ter gradbenih delavcih. je povedala Anka
Rode iz Zavoda RS za zaposlovanje.
Na vprašanja; ki sem jih zastavila visokim funkcionarjem; ki so
se navezovala na upoštevanje
posebnih potreb gluhih, na njihovo komunikacijsko oviranost,
neenakopravno obravnavanje pri
iskanju zaposlitve v primerjavi z
slišečimi, so mi odgovorili, da
moramo še več zahtevati in opozarjati na probleme gluhih.
Pravica gluhih do tolmača v izobraževalnem procesu znaša od 30
do 100 ur v tekočem šolskem
letu. Šola sama ne zagotavlja pravice ampak se jo obvesti o tem.
Po končani razpravi sta k naši
skupini pristopila g. Drobnič in g.
Uršič, mi pa smo to priložnost

izrabili s plazom vprašanj na
katera sta potrpežljivo odgovarjala.
Svetovalec ministrstva je ponudil
svojo pomoč naš mladi gluhi
brezposelni članici, pri vključevanju v kakršnokoli obliko zaposlitve.
Majda Kores
Stran 9

NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilno rešeno CELO križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca
oktobra oz. novembra. Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo novembra izžrebali 1 nagrajenca,
ki bo dobil praktično nagrado.
Stran 10

NAŠ GLAS
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
PREDPOMLADNA

NASMEJMO SE

Umite

Uradnik zasliši kako njegov kole-

vrbove veje
se gole
dotikajo luči.
v neugnanost.

ga pri sosednji mizi stoka.

staršem?«

»Nekam čudno se mi v glavi
vrti.«

se liči,

»To bo najbrž zaradi okrožnice,

Z drhtečimi

prehitro ste jo prebrali.«

nitke prepleta.
Moja duša
v hipu

V družini pričakujejo naraščaj.
zakliče:

Novinar vpraša stoletnika na rojstni dan:
»Povejte našim poslušalcem, kaj

vzcveti.

je treba storiti, da človek dočaka

Išče te,

sto let?«

prihajaš?

» Ne, ker bodo odpotovali.«

Špela bere časopis in veselo

prsti
plete,

tedna povabil k sebi domov.«
»Lepo. Te bo predstavil svojim

»Kaj vam je , ste bolni?«

Brstje
čaka nekoga.

»Mama. Miha me je za konec

»Paziti mora, da prej ne umre.«

»Hura! Dobili bomo Kitajčka!«
»Kaj praviš?« seje zdrznil oče.
»Tu piše, da ja vsak četrti otrok,
ki se rodi, Kitajec. Mi pa smo
trije...«

V vonjavi lubja
te začutim.
Majda Senica Vujanovič

ZEMLJA SEM

»Zakaj greš vsako nedeljo v cer-

»Očka srečo imaš.«

kev?« je Andrej vprašal Naca.

»Zakaj?»

»Ker je lepo in koristno.«

»Letos ne bomo za šolske knjige

»Kaj je tam koristnega?«

nič zapravili. Ponavljal bom.«

»Na primer to, da vzamem iz
Iz mraka, rose in tvoje bližine
vstajam,

vrečke

za

miloščino

kakšen

kovanec.«

bela knjiga list za listom.
Čakam nate
v soncu, vetru, v jutru zarje.
Čakam v odsevih zvezd stopinje
tvoje, roke in dotike.
Tvoja zemlja sem,
Del tvoje tople žile in telesa.

Moški pride k frizerju, želi, da ga
obrijejo.
»Ste bili že kdaj pri nas?« vpraša
frizer.
»Ne. Tiste brazgotine na licih

Majda Senica Vujanovič
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imam od prometne nesreče.«
NAŠ GLAS

Kar je za nami in kar je
pred nami,
so nepomembne stvari v
primerjavi s tistim,
kar je v nas.
Oliver Wendell Holmes
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D R U Š T V O G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A
MARIBOR
Obvestila, vabila, aktivnosti
Nadaljevalni tečaj

Treningi mali nogomet

Vsako sredo in petek

Nadaljevalni tečaj učenja
znakovnega jezika gluhih
bo potekal vsako sredo od
16:00 do 18:00 ure. Vodja
tečaja je Marija Koser.

Treningi malega nogometa
na osnovni šoli Janka
Padežnika vsako drugo
nedeljo ob 16:00 uri.

web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate 3 računalnike v računalniški sobi
za brskanje po spletu in eučenje.

Mesec
športa

Vodja Vivod Andrej.

brezplačnega

Univerzitetna športna zveza Maribor od 2. do 27.
oktobra pripravlja vrsto
brezplačnih
športnih
dogodkov. V UŠC Leona
Štuklja bo na voljo brezplačno igranje: badmintona,
namiznega
tenisa
skvoša, košarke, odbojke,
malega nogometa. Brezplačno boste lahko tudi
uporabljali orodja za športno plezanje.

Dopisujte
v glasilo.
SLOVARČEK ENOROČNE
ABECEDE

Članarina v letu
2006:
- zaposleni in upokojenci
1.700 sit
- brezposelni, študentje in
dijaki BREZPLAČNO.

Dosegljivost
Društvo:

Studio:
Sekcije:

Vsako drugo sredo v
mesecu ob 19:00 uri
okrogla miza za informiranje članov.

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM pisarna:

031 / 365 410

GSM predsednik:

041 / 777 132

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

GSM predsednik:

041 / 777 132

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 09:00 do 12.00
Sreda: 09:00 do 12.00; 16.00 do 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
dgn2.maribor@guest.arnes.si
Druženje in aktivnosti:

Sreda in petek: 17.00 do 22.00
NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija,

Spletna stran Društva: www.dgn.mb.edus.si

Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik,
Polonca Burgar, Vesna Burk, Erna Savski in Bogdan Fras
Izid številke so omogočili: Zavod RS za zaposlovanje, FIHO, občine Podravja, Evropski socialni
sklad
Tisk: Društvo GNP Maribor

