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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  75 LET  

n a š g l a s 

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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih« 

Mednarodni dan gluhih v Sl. Gradcu Obisk Sare Memič v društvu 

Na Dominkovi domačiji V »predni hiši« Dominkove domačije 

Na predavanju v društvu Pogovor med članicami 
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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 

V mesecu juliju in avgustu, 
torej med poletnimi šolskimi 
počitnicami, ki smo jih prebi-
li doma, morda v gorah ali 
pa tudi na morju smo kljub 
temu bili zelo aktivni. Sedaj 
se hitro približuje jesen, ki 
bo prinesel veliko pridelkov 
na kmetiji, sadja in prečudo-
vitih barv listja, pa vendar še 
dosti več dela na številnih 
področjih življenja in dela s 
katerimi se vsak dan sreču-
jemo gluhi, naglušni in glu-
hoslepi ljudje. 
V mesecu juliju so na Mest-
ni Občini Maribor skupaj s 
predstavniki našega društva 
in ostalimi invalidskimi orga-
nizacijami pripravili sesta-
nek za pripravo projekta za 
izboljšanje položaja invali-
dov v občini. 
Medtem, ko je potekal Festi-
val Lent, smo organizirali 
tudi Festival jezika v Mest-
nem parku pri Treh ribnikih 
in predstavili svoj jezik-
govorico rok gluhih ljudi. 
Poleg številnih obiskovalcev 
je bilo prisotnih še 20 naših  
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 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 

Začetek izdajanja  
časopisa »NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

članov ter snemalci Spletne 
TV iz Zveze. Hkrati pa smo 
v Muzeju narodne osvobodi-
tve pripravili 2-tedensko raz-
stavo in predstavitev sloven-
skega znakovnega jezika, ki 
se ga je udeležilo veliko šte-
vilo polnočutnih obiskoval-
cev. 
Tako kot vsako  leto smo 
tudi letos organizirali šport-
no prireditev »Pozdrav pole-
tju«. V odbojki na mivki je 
tekmovalo 10 moških in 12 
ženskih ekip. Tudi več otrok  
se je udeležilo tega turnirja. 
Isti dan je potekalo balinan-
je. Prijavljenih je bilo 9 ekip. 
Kljub slabemu vremenu smo 
se imeli lepo in smo uživali v 
športnem vzdušju vseh tek-
movalcev. 
Lions klub je povabil v Gori-
šnico 15 naših članov na 
piknik vseh udeležencev 
tabora na Norveškem.  
V avgustu je bil sestanek   
vseh članov za ustanovitev 
podružnice na Ptuju. To sta 
bila meseca julij in avgust in 
bomo še naprej aktivni. 

 Bedrija Črešnik  

predsednik 

UVODNIK 
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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 

September  2009 

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

Darja Bračko 
Franc Breznik 
Vesna Burk 

Saška Cafuta 
Ivan Časek 

Sara Črešnik 
Shkelzen Dacaj 
Zdenka Flegar 

Ivan Gragar 
Staša Hamzič 
Danilo Holc 
Jože Iskrač 

Valerija Kancler 
Robert Klemenčič 
Miran Klemenšek 

Janko Korbar 
Franci Korošec 

Elizabeta Požgaj 
Edita Rakuša 
Danijel Senica 

Vladka Sok 
Milan Steiner 

Andrej Trifunovič 
Magdalena Ver 
Justina Vršič 

Stevica Kronič 
Sašo Letonja 
Jana Lorber 

Sabina Lorenčič 
Vili Majhenič 

Avgusta Meglič 
Mihelca Mihelič 
Sandi Modrinjak 
Branko Muršec 
Suzana Novak 
Avguštin Očko 

Zdenka Otorepec 
Franc Pavčič 
Ivan Pauman 
Boris Pavlin 

Srečko Pihler 
Aleš Ploj 

 

»Ni tako zaupne skrivnosti kot je med jezdecem in njegovim konjem.«     
 

                                                                                                                                                      Robert Smith 
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V mesecu juniju nas je obiskala predstavnica Zavoda RS za 
zaposlovanje in izvedla nadzor izvajanja Posebnega social-
nega programa »Koordinator informacijskih medijev za glu-
he, naglušne in gluhoslepe osebe«, katerega izvajalec je 
naše društvo. V programu javnih del je  zaposlena invalidna 
oseba, ki je pri nas vključen že drugo leto. Ob nadzoru je 
ugotovila brezhibno urejeno dokumentacijo o udeležencu, 
obračunu plač ter ob tem izrazila pohvalno mnenje o delu v 
tem programu oz. izvajanju programa javnih del. 
Z dobrim delom vseh 
zaposlenih v društvu 
ter večkratnim javnim 

objavljanjem vseh aktivnosti smo uspeli samo v letošnjem 
letu na novo pritegniti številne gluhe in naglušne ljudi, ki so 
prvič prišli v društvo in se seznanili z našim delom, poiskali 
strokovno pomoč in se srečali z ostalimi člani, ki imajo ena-
ke ali podobne težave s sluhom. Ob tem so se tudi včlanili v 
društvo. Tako, da smo samo v prvih šestih mesecih zabele-
žili povečanje števila članstva za kar 20%. Veseli smo spoz-
nanja, da smo z načrtnim objavljanjem dogodkov in strokov-
nim delom vseh zaposlenih uspeli pritegniti na novo včlanje-
ne gluhe in naglušne ter gluhoslepe osebe. Hkrati pa smo 
izredno zaskrbljeni, saj je skoraj četrtina na novo včlanjenih brezposelnih in socialno ogroženih 
ter so pred tem bili brez nekih konkretnih informacij o njihovih pravicah ter o možnostih enakopra-
vnega vključevanja v življenje in delo v družbi. Skrb se pojavlja tudi ob dejstvu, da je med nami 
še veliko več ljudi in ne pridejo v društvo po pomoč, pa imajo takšne ali drugačne težave s slu-
hom ali zaradi njega ne morejo uveljavljati svojih ustavnih pravic. Zavedamo se, da bo potrebno 
še naprej osveščati javnost in predvsem gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi o njihovih pravicah, o 
možnostih vključevanja v aktivnosti društva ter jih pri tem sproti informirati, kar pri nas počnemo 
vsako sredo popoldan ob informativnih okroglih mizah. 

Zato smo še toliko bolj z veseljem razdelili 10 paketov s hra-
no za naše socialno najbolj ogrožene člane, ki smo jo lahko 
darovali ob nesebični pomoči znane jasnovidke Sara 
Memić, ki je ob izdaji svoje pesniške zbirke Svetlobna reka 
namenila ves izkupiček v dobrodelne namene za naše druš-
tvo. 
Kljub vročemu poletju in načrtovanim dopustom v juliju in 
avgustu smo v društvu delovno in intenzivno izvajali vse 
načrtovane aktivnosti. Posebno pozornost smo namenili 
vedno večji brezposelnosti gluhih in naglušnih članov druš-
tva, saj se število izjemno povečuje in zaradi tega gluhi in 
naglušni ljudje živijo v vedno težjih pogojih in brez rednih 

virov za preživljanje sebe in družine. Zato smo organizirali predavanje »Pravice iz zakona o delo-
vnih razmerjih«, ki je bilo v sredo, 24. junija v prostorih društva. Predaval je g. Gregor Cerar, 
sekretar območne organizacije Zveze sindikatov Podravja. Člani so predavatelju postavljali števil-
na vprašanja s področja delovne zakonodaje in delovnih razmerij. Zaradi aktualnosti bo takšna 
predavanja potrebno organizirati tudi v prihodnje, saj lahko le dobro informirana gluha ali nagluš-
na oseba pozna svoje pravice in obveznosti s katerimi lahko zaščiti svoje pravice. 
 

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

Pomoč brezposelnim članom 

Pomoč za socialno ogrožene člane 
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Številni člani so se pravočasno prijavili za udeležbo na leto-
šnjem Mednarodnem dnevu gluhih, ki je bil v soboto 19. 
Septembra in ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih 
iz Dravograda. Osrednja prireditev je bila v Kulturnem domu 
v Slovenj Gradcu.  Pripravili so odličen kulturni program, kjer 
so izpostavili še vedno nerešljiv problem gluhe populacije, ki 
je edina kategorija invalidov brez priznanih tehničnih pripo-
močkov in z zahtevo po priznanju 100% telesne okvare in 
invalidnine. Obiskovalci smo si ogledali še kulturne in ostale 
znamenitosti v Slovenj Gradcu. V popoldanskem času smo 
v športni dvorani spremljali še drugi del prireditve z bogatim 
kulturnim programom in druženjem vseh udeležencev. 

Organizatorjem izrekamo iskrene čestitke k zelo dobro pripravljenemu in izvedenemu programu 
ob našem skupnem praznovanju Mednarodnega dneva gluhih. 
V okviru posebnega socialnega programa »Pomoč ostarelim gluhim, naglušnim in gluhoslepim 
osebam-osebna asistenca«, ki ga že od leta 2000 izvajamo v našem društvu smo se avgusta 
povezali z Domom Danice Vogrinec v Mariboru in začeli redno obiskovati starejše gluhe, nagluš-
ne in gluhoslepe oskrbovance Doma. S socialno delavko smo v rednih stikih in po začetnih obis-
kih smo se odločili da bomo to sodelovanje potrdili še s pisnim Dogovorom o sodelovanju, saj so 
kmalu po prvih obiskih naše udeleženke v javnih delih opazili, da je ta dejavnost s prisotnostjo 
tolmača slovenskega znakovnega jezika pozitivno vplivala na počutje gluhih, naglušnih in gluhos-
lepih stanovalcev Doma. Prav tako pa jih seznanjamo z novostmi na številnih področjih, ki so 
povezana z izgubo sluha. 
Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije redno sodelujem v komisiji za pripravo predlogov 
za nov Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Že šest let intenzivno potekajo razprave in pre-
dlogi za uvrstitev pravic gluhih in naglušnih ljudi v Zakon o izenačevanju možnosti pravic invali-
dov pri katerem skupaj z Zvezo aktivno sodelujemo člani društev ter vsi predsedniki in sekretarji 
ter pripravljamo predloge s katerim bi odpravili izjemno diskriminatornost države do teh ljudi. 
Opažam, da kljub večkratnim pozivom pripravljalcem tega Zakona ni odziva na izražene zahteve 

gluhih in naglušnih lju-
di. Medtem smo izve-
deli iz medijev, da 
bomo gluhi ljudje spet 
preslišani s svojimi 
zahtevami po pravici 
do 100% telesne okva-
re, invalidnine in pravi-
ce do tehničnih pripo-
močkov, ki se odlagajo 
nekam v nedosegljivo 
prihodnost, kar je 
povedal tudi direktor 

Urada za invalide g. Cveto Uršič z izjavo: »Za enkrat pa ne razmišljamo, da bi v okviru Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov urejali katerikoli denarni prejemek, torej ne invalidnine za glu-
he«, nadalje pa tudi sam ugotavlja, da je Seznam telesnih okvar vsekakor arhaičen, nesodoben, 
zastarel. S tem predlogom novega sodobnega seznama telesnih okvar (sedaj veljavni je bil spre-
jet leta 1983 v bivši SFRJ) bi gluhim ljudem priznali 100% telesno okvaro in s tem pravico do 
invalidnine, kar bi jim omogočilo enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi. Državni 
organi tako nadaljujejo s sprenevedanjem in ignoriranjem problemov gluhih in naglušnih ter glu-
hoslepih državljanov. Do kdaj še? 

Posredovanje informacij o ZIMI-ju Predavanje v Fiesi, ZIMI - predlogi DGN MB 

Udeleženci Mednarodnega dneva gluhih 
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Prav tako pa smo na Zvezi imeli sestanek vseh predsednikov in sekretarjev, kjer smo med dru-
gim obravnavali problematiko izdelave novih članskih izkaznic ter se dogovorili, da se mora to 
urediti do konca meseca septembra. Po tem dogovorjenem terminu pa bomo v društvih sami ure-
jali in naročali članske izkaznice za nove člane, seveda po ceniku proizvajalca. 
V mesecu juliju so se naši športniki množično udeleževali vseh športnih tekmovanj in nas razve-
seljujejo z uvrstitvami na najvišja mesta, ki so njim in ostalim članom v ponos. Za odlične uvrstit-
ve vsem športnikom iskreno čestitamo in jim želimo še naprej čim boljše uvrstitve.  

Naši člani-športniki so 
organizirali že IV. tradi-
cionalno športno rekre-
a t i v n o  s r e č a n j e 
»Pozdrav  po le t ju 
2009«, ki je bilo 18. 
julija ob nepričakova-
nemu slabemu vreme-
nu z dežjem, kar pa ni 
pokvarilo fantastičnega 
vzdušja in tekmovalno-
sti vseh udeležencev. 

Presenečeni smo bili nad rekordnim obiskom športnikov iz vse Slovenije, ki so tekmovali v balina-
nju in odbojki na mivki.) Najbolje uvrščeni so bili za nagrajeni z medaljami. Po končanem tekmo-
vanju pa so organizirali v prostorih društva druženje vseh športnikov in ostalih udeležencev. V 
društvu pa številna športna tekmovanja in treninge organiziramo tudi sami. Člani imajo zagotov-
ljeno igrišče na balinišču Ljudski vrt, kjer potekajo treningi vsak torek, treningi potekajo še na 
ŠRC Fontana, kjer ob petkih trenirajo odbojko na mivki, uspeli smo dobiti igrišče za odbojko na 
Osnovni šoli v Destrniku, kjer naši športniki brezplačno trenirajo. Ribiči so odlično pripravili in 
organizirali tekmovanje v športnem ribolovu 27. junija na ribniku Nebova s številno udeležbo ribi-
čev in drugih navdušencev iz vse Slovenije. Na tekmovanju je slavila naša ekipa ribičev za kar 
jim iskreno čestitamo. 
Člani upokojenske sekcije so 4. julija v prostorih društva in doma invalidskih organizacij na dvori-
šču organizirali srečanje vseh upokojencev in članov društva. 
Med pomembnimi dejavnostmi našega društva je tudi informiranje in predavanja vsako sredo za 
vse člane društva na okrogli mizi o aktivnostih in novostih iz številnih področij delovanja društva 
in ostalih pomembnih dogodkih. Na teh informativnih okroglih mizah smo podali tudi informacijo o 
pravici gluhega študenta do uporabe tolmača slovenskega znakovnega jezika na predavanjih, ki 
se jih udeležuje. Hkrati pa kratke povzetke informacij sproti tedensko objavljamo na naši spletni 
strani www.dgnp-mb.si. 

 

Ribiči v Nebovi 

Športniki »Pozdrav poletju« Srečanje upokojencev 

Veselje ob ulovu trofeje 

http://www.dgnp-mb.si�
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Pri prizadevanjih naših članov in ostalih gluhih in naglušnih 
prebivalcev na območju občine Ptuj in sosednjih občin smo 
se odločili podpreti njihovo željo po ponovni ustanovitvi pod-
ružnice na Ptuju. Zato smo 21. avgusta sklicali sestanek 
vseh članov in pobudnikov za ustanovitev podružnice na 
Ptuju, kjer smo predstavili kratko zgodovino delovanja ter v 
razgovoru preučili možnosti za ponovno ustanovitev podruž-
nice. Nadalje smo se dogovorili še za obisk pri županu Mes-
tne občine Ptuj, kjer bomo predstavili problematiko gluhih in 
naglušnih prebivalcev Ptuja ter željo po ustanovitvi podružni-
ce. 
Z Mestno občino Mari-
bor pa smo skupaj pri-
stopili k novemu proje-
ktu v okviru Akcijskega 
načrta za izboljšanje 
položaja invalidov v 
Mestni občini Maribor. 
Skupaj smo v prvi fazi 
oblikovali smernice za 
oblikovanje predlogov. 
Že 2. julija smo sodelo-
vali na posvetu, kjer 
smo sprejeli dogovor, 
da okrepimo sodelovanje in pristopimo h kandidaturi za listi-
no »Občina po meri invalidov«. Zato smo v društvu organizi-
rali okroglo mizo na kateri smo izoblikovali predloge in anali-
zo trenutnega stanja in položaja predvsem gluhih, naglušnih 
in gluhoslepih prebivalcev Maribora in te predloge v obšir-
nem dopisu tudi poslali na Občino. Hkrati smo podali pred-
log za imenovanje 
predstavnika društva v 
Svet invalidov pri Mest-
ni občini Maribor, ki bo 
zastopal in predstavljal 
problematiko s katero 
se invalidi sluha sreču-
jemo v vsakdanjem 
življenju v mestu Mari-
bor. 
Kasneje smo v mesecu 
septembru sodelovali 
pri predstavitvi arhitek-
tonskih in komunikacijskih ovir vseh invalidov pri vsakdanjih 
opravilih na Glavnem trgu v Mariboru. Organizator Mestna 
občina Maribor in Nigrad sta ob sodelovanju tudi našega 
društva s tem ob tednu mobilnosti predstavili različne pogle-
de na težave in probleme invalidov predvsem v prometu in 
dostopu do javnih institucij. 

Premagovanje ovir – podžupan Rok Peče 

Predstavitev ovir otrokom 

Pika v pogovoru z Veroniko Hribar 

Teden mobilnosti invalidov 

Predstavitev ovir otrokom 

Predstavniki društva 
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Že v petek 25. septembra pa nadaljujemo z lanskoletno zelo 
uspešno izvedenim projektom učenja težje razumljivih 
besed in ročnih delavnic, kamor bomo ponovno povabili čla-
ne društva. 
Na začetnem 40-urnem tečaju učenja slovenskega znakov-
nega jezika, ki se bo pričel v sredo 30. septembra pa ponov-
no pričakujemo polnočutne udeležence, ki bodo z učenjem 
govorice rok pobliže spoznali lepote in skrivnosti slovenske-
ga znakovnega jezika.  
Da je slovenski znakovni jezik zanimiv tudi za vedno širšo 
množico polnočutnih ljudi smo spoznali na razstavi v Muzeju 
narodne osvoboditve v Mariboru, kjer smo v dveh tednih 

številnim obiskovalcem prikazali posebnost našega jezika-govorice rok. Tudi v okviru Festivala 
Lent smo v začetku julija predstavili številnim polnočutnim udeležencem v živo predstavitev upo-
rabe slovenskega znakovnega jezika gluhih ljudi v ART parku doživetij.  
Ob tem bi rad pohvalil prizadevnost ekipe Spletne TV iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slove-
nije, ki se vedno odzove na naša povabila in s svojo prisotnostjo snemalcev na teh dogodkih prip-
ravlja kvalitetne oddaje in s tem predstavlja številne aktivnosti in delovanje našega društva in glu-
hih in naglušnih članov.   

Predstavniki društva in 
člani smo se odzvali na 
povabilo na sestanek 
Lions kluba Ptuj v Jur-
šincih in na predstavi-
tev, ki jo je pripravila 
naša članica Lea Luk-
ner ob pomoči tolmači-
ce Kaje Zlatke Hötl. Ob 
tej priložnosti je guver-
nerka Lionsov ga. 
Polonca Kukec izročila 
spominsko plaketo z 

natisnjenim sloganom »Pomagamo z dotikom srca«  našemu predsedniku društva Bedriji Črešni-
ku, kar je storil tudi predsednik Lions kluba g. Andrej Horvat ter zaželel vsem še v bodoče veliko 
dobrega sodelovanja. Pri tem se mi je najbolj vtisnila izrečena misel ge. Polonce Kukec, da je 
šele sedaj spoznala svet tišine in gluhe ljudi in si želi gluhim ljudem in društvu pomagati še nap-
rej.  
Verjamem, da smo si v času šolskih počitnic in dopustov nabrali dovolj svežih moči za nadaljeva-
nje dela in izvajanje številnih aktivnosti v društvu in svojem delovnem okolju, zato upam, da 
podobno velja tudi za tiste številne odgovorne osebe na ravni države in ministrstev, da bodo kon-
čno prisluhnili našim klicem na pomoč in zakonsko uresničili naše zahteve po priznanju pravice 
do 100% telesne okvare, invalidnine in tehničnih pripomočkov, ki jih nujno potrebujemo za enako-
pravno vključevanje v življenje in delo v našem življenjskem okolju v državi Slovenija. Šele s tem 
dejanjem bi Republika Slovenija resnično postala država, ki zagotavlja vsem enake pravice in 
obveznosti iz Ustave in Zakonov za vse svoje državljane, ne glede na našo drugačnost/gluhoto s 
katero moramo hočeš-nočeš, živeti vse svoje življenje. 

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 

Zahvala predsednika Predstavitev v Juršincih -  Lions Klub  

Udeleženci tečaja 
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V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg last-
nega časopisa Naš glas, spletne strani www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz in 
oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče Mari-
bor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska kroni-
ka), RTS, TELE M, Spletno TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenija. 
Na pobudo članov vam na teh straneh prikazujemo pregled objavljenih prispevkov Splet-
ne TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov. 
Vsi prispevki so objavljeni na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih Sloveni-
je, http://www.zveza-gns.si/. 
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov. 

Zaposlovanje gluhih in naglušnih (junij 2009) 3. junija smo v društvu 
organizirali predavanje. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji je bil sprejet 
leta 2004. S tem zakonom se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije 
in vzpodbude za zaposlovanje invalidov ter način njihovega financiranja. 
Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za 

njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih 
možnosti. Za lažje izvajanje zaposlitvene rehabilitacije je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve izdalo koncesijo za izvajanje podjetju Racio. 

Pomoč Lions kluba za udeležence tabora na Norveškem (maj 2009) 
Lions Clubs International (LCI) je mednarodna organizacija, ki je bila usta-
novljena 7. julija 1917 v ZDA. Njen pobudnik in ustanovitelj je bil zavaro-
valničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Čikaga motiviral za 
humanitarne dejavnosti. Lions Clubs International danes šteje 1,4 milijona 
članov iz 197 držav sveta. Lionsi so tokrat s finančnimi sredstvi pomagali 

dvema gluhima, in sicer Lei Lukner in Davidu Vraniču, ki sta odpotovala na mednarodni 
kamp na Norveško. 

Kamp na Norveškem (september 2009) Trije Lions klubi so združili moči 
in donirali sredstva za udeležbo na mednarodnem kampu Lei Lukner in 
Davidu Vraniču. Na Norveškem sta z 21 udeleženci iz 11 držav sodelova-
la na različnih delavnicah, se udejstvovala na športnih aktivnostih in spoz-
navala zgodovino ter naravne znamenitosti Norveške. 

 

Prav tako pa v dnevnem časopisju predvsem v dnevniku Večer objavljamo številne članke 
in obvestila za gluhe in naglušne ljudi, ki se naj v primeru težav obrnejo v času uradnih ur 
na društvo, kjer jim bomo po svojih najboljših močeh skušali pomagati. Več člankov je bilo 
objavljenih še v časopisih: Večer, Vzajemna, Lady, Nedeljski, Žurnal, Lea, 7 dni, Invalid, 
Športnik, Mariborski šport, Štajerski tednik, Iz sveta tišine, Ona, Bonbon in zelo veliko 
objav v internetnih medijih v letu 2009.                                        

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 
 

»Nihče ni otok sam zase: vsak človek je kos celote, del glavnine.«  
                      

  John Donne 
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5. Znaki pandemske gripe: 
-mrazenje, povišana telesna temperatura 

-glavobol, utrujenost 
-suh kašelj, bolečine v 
žrelu 
-zamašen nos ali izce-
dek iz nosu 
-bolečine v mišicah in 

kosteh 

-bruhanje, driska( večina si opomore v sed-
mih dneh, ko gre za težji potek bolezni se 
lahko pojavi pljučnica, odpoved dihanja, 
smrt) 
 
6. Preprečevanje pandemske gripe: 
-pravila kašljanja ( ob kašljanju ali kihanju si 
usta in nos pokrijte z robcem ali rokavom) 
-redno umivanje rok ( roke zmočite s toplo 

vodo, nanesite milo, 
roke drgnite 20 
sekund, da prekrijete 
celotno površino rok 
in prstov, izperite jih s 
toplo vodo, temeljito 
jih osušite z brisačo 

za enkratno uporabo ali sušilnikom, upora-
bite brisačo tudi za zapiranje pipe) 
-razkuževanje rok - če ni možno umivanje 
rok ( izdelek nanesite na dlan, drgnite roko 
ob roko  da prekrijete celotno površino rok 
in prstov do suhega 20 sekund, sredstvo 
uporabljajte na vidno čistih rokah) 
-ne dotikajte se oči, nosa in ust( bolezenske 
klice se pogosto prenašajo, kadar se dotak-
nemo z virusom okuženega predmeta, nato 
pa se dotaknemo svojih oči, nosa ali ust) 

v zdravstveni ustanovi:  
-cepljenje 
-protivirusna zdravila (začeti 
jemati  v  dveh  dneh  po  

Pandemska gripa je akutna okužba dihal 
in je podobna običajni sezonski gripi. 
 
1. Povzročitelj: 
-virus pandemske gripe, ki vsebuje gene 
prašičjega, človeškega in ptičjega virusa 
influence A 
 
2. Kako dolgo preživi virus pandemske 
gripe? 
Virus preživi: 

-na trdnih površinah 24-48 
ur 
-na mehkih površinah 
(blago,papir,tkanina) 8-12 
ur 
-na rokah kratek čas ( do 
5 min) 

 
3. Kako se  pandemska gripa prenaša? 
Prenos s stikom:   
-neposredno (z dotikom okužene osebe) 
-posredno(z dotikom predmeta, ki se ga je 
pred tem dotaknila okužena oseba) 
Kapljični prenos:  

 

-večje kapljice, ki nastajajo 
ob kihanju, kašljanju ali 
govorjenju 
-možen z razdalje 1m 
 

Prenos po zraku:  
-razpršeni delci kužnih kapljic 
-možen z več metrov 
 
4. Kužnost: 
-bolnik je najbolj kužen na začetku bolezni 
-po sedmih dneh bolezen praviloma prene-
ha, lahko traja tudi dlje 
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»Bolj strašno je biti brez cilja, kot ga ne doseči. «   
 

Neznan avtor          

pojavu bolezni, zdravljenje po nasvetu zdra-
vnika) 
 
7. Ukrepi za zmanjšanje tveganja za oku-
žbo posameznika: 
-izogibajte se tesnemu stiku z obolelimi 
( osebi, ki ima znake bolezni, se ne približa-
mo na manj kot en meter) 
-čiščenje prostorov, predmetov in površin 
 
8. Če imate znake pandemske gripe: 

-omejite stike z drugimi ljud-
mi 
-ostanite doma 
-po telefonu pokličite svojega 
izbranega zdravnika 
-upoštevajte navodila za 
nego na domu 
 

9. Če zbolimo..... kaj storimo zase? 
-ostanemo doma, počivamo, uživamo zado-
sti tekočine 
-po potrebi jemljemo zdravila za znižanje 
previsoke telesne temperature 
-lahko jemljemo zdravila za preprečevanje 
kašlja 
-kapljice za nos ob nahodu bodo olajšale 
dihanje in izboljšale počutje 
v primeru poslabšanja zdravstvenega stan-
ja se posvetujte z izbranim zdravnikom 
 
10. Znaki slabšanja zdravstvenega stan-
ja: 
-dihanje s težavo, dušenje, hude bolečine v 
prsih 

-ustnice postanejo modre ali vijolično obar-
vane 
-izkašljevanje gnoja ali krvave sluzi 
-redkeje hodimo na vodo, urina je malo in je  
temne barve 
-postanemo omotični, počasni, zaspani, 
zmedeni, na vprašanja zmedeno odgovarja-
mo 
-vsi, ki imajo sladkorno bolezen, astmo, kro-
nični obstruktivni bronhitis, bolezni srca in 
ožilja, nosečnice, naj se ob prvih bolezen-
skih znakih nemudoma posvetujejo s svojim 
zdravnikom 
 
11. Napotki za nego bolnika na domu: 

-pred tesnim stikom z 
bolnikom si nadenemo 
kirurško masko 
-po uporabi masko na 
pravilen način snamemo 
( primemo za trakce, 
odvržemo v  vnaprej prip-

ravljeno plastično vrečko, roke si umijemo z 
vodo in milom) 
-bolnik naj si nadene masko, če uporablja 
skupne bivalne prostore ali se zadržuje v 
bližini drugih ljudi 
-posteljnine, jedilni pribor in posode , ki jih 
bolnik uporablja, operemo z običajnimi gos-
podinjskimi detergenti 
-pogosto si umivamo roke 
 

Info društva 
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Ali smo gluhi res samo drugorazredni državljani v RS - do kdaj še tako? 
 
 

Letošnji mednarodni dan gluhih bo v soboto 19. septembra organizira-
lo društvo gluhih in naglušnih iz Dravograda. Osrednja prireditev bo 
ob 12.00 uri v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu.  
Ob tem svečanem dogodku, kjer se bo zbralo več kot 1000 gluhih, 
naglušnih ljudi iz vse Slovenije pa ostaja grenak priokus, saj smo 
gluhi ljudje edina kategorija invalidov, ki kljub svoji popolni izgu-
bi sluha ob rojstvu ali v otroštvu (za 100% izgubo sluha je prizna-
na samo 70% telesna okvara) nimamo priznanih nobenih pravic 
do invalidnine in tehničnih pripomočkov s katerimi bi jim olajšali 
njihovo enakopravno vključevanje v življenje in delo v družbi.  
Gluhi, naglušni ljudje imajo pri izobraževanju na izbiro le pet (5) različ-
nih poklicev, ki jih nudijo na edini srednji šoli za gluhe v Ljubljani. 

Zaradi svoje gluhote so pogosto zaposleni na najslabše plačanih delovnih mestih. Ti isti ljudje so 
v krizi prvi na udaru in seznamih odpuščanj, pogosto brez njim razumljivih razlag. Postopki za 
ponovno zaposlitev pa so izjemno dolgotrajni in se pogosto končajo brez zaposlitve. Posledica 
vsega tega so tudi izjemno nizke pokojnine teh ljudi s čimer se življenjski krog sklene. 
Kljub ugotovitvi Organizacije združenih narodov (OZN), da je gluhota druga najtežja invalidnost 
takoj za duševno prizadetostjo, se vlada RS in pristojna ministrstva ne zganejo in zavlačujejo pri 
sprejemu ustreznih zakonov s katerimi bi, ne samo na papirju ampak tudi v resničnem življenju 
teh oseb napravili korak naprej in jim zagotovili enakopravne pogoje za življenje v vseh življenj-
skih situacijah v družbi, tako kot za vse ostale polnočutne prebivalce RS. Država Slovenija vse 
od osamosvojitve leta 1991 še ni uredila zakonsko urejenih pravic za to izjemno težko populacijo 
invalidov. Kljub v Ustavi RS zapisanih pravic o socialni državi, o enakosti, dostopnosti in prepove-
di diskriminacije so gluhi še danes mnogokrat prikrajšani za številne pravice, ki so v drugih drža-
vah evropske unije veliko bolje in zakonsko urejene.  
Že šesto leto potekajo priprave za sprejem Zakona o izenačevanju pravic invalidov pri katerem 
skupaj z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije tudi aktivno sodelujemo in pripravljamo pre-
dloge s katerim bi odpravili izjemno diskriminatornost države do gluhih ljudi. Po zadnjih podatkih, 
ki smo jih izvedeli iz medijev pa bomo gluhi spet odrinjeni s svojimi zahtevami po pravici do invali-
dnine in pravici do tehničnih pripomočkov nekam v nedosegljivo prihodnost. Citiram besede dire-
ktorja Urada za invalide g. Cveta Uršiča »Za enkrat pa ne razmišljamo, da bi v okviru Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov urejali katerikoli denarni prejemek, torej ne invalidnine za glu-
he«, hkrati pa tudi sam ugotavlja, da je Seznam telesnih okvar vsekakor arhaičen, nesodoben, 
zastarel. Prav s tem seznamom telesnih okvar, ki je bil mimogrede sprejet leta 1983 v bivši SFRJ 
se gluhim ljudem odreka pravica priznanja 100% telesne okvare in s tem pravice do invalidnine. 
Edini Zakon, ki ureja pravico gluhih oseb do tolmača (sprejet leta 2002) pa tudi še ni zaživel v 
celoti, saj je v Sloveniji premalo tolmačev slovenskega znakovnega jezika gluhih, ki bi pokrivali 
vse potrebe po tolmačenju gluhih ljudi v RS. Hkrati pa se predvsem na področju izobraževanja ta 
Zakon še vedno vehementno in brez sleherne odgovornosti krši, saj gluhim študentom na univer-
zah odrekajo zakonsko pravico do tolmača pri spremljanju predavanj. 
V imenu vseh gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi, ki živijo v RS srčno upam, da bo država in 
pristojna ministrstva našla rešitev in enkrat dokončno prav v prihajajočem Zakonu o izenačevanju 
možnostih invalidov zagotovila vsem svojim državljanom enake pravice in možnosti. 

 

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 
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Dne 19. 7. 2009 je organiziral predsednik Lions kluba Ptuj gospod Andrej Horvat srečanje 
udeležencev tabora za hendikepirane na Norveškem in članov Lions kluba. V Gorišnici na 
Dominkovi domačiji smo se zbrali ob 14. uri.  
Sledil je uvodni pozdrav gluhim članom iz Maribora in gostitelju. Andrej Horvat nas je poz-
dravil in na kratko povedal, kdo so gostitelji in kaj je Lions klub. Imeli smo piknik in sami 

smo izbrali kakšne vrste pečene hrane bomo pojedli. Sedeli, klepetali in zabavali smo se. 
Celotno srečanje je posnela tudi Spletna TV iz Ljubljane. 
Vodička Dominkove domačije nam je pokazala zunanji in notranji del stare hiše: stara vra-
ta, sobe, kuhinjo s kuriščem, shrambo, klet in priročno delavnico. Streha ni bila iz opeke, 
ampak je bila lesena in pokrita s slamo. Vrata so bila nizka in strop je tudi zelo nizek. Šli 
smo ven in pogledali okoli hiše, tam je bil vrt, ki je še vedno zasajen z zdravilnimi zelišči, 
trije s slamo kriti panji za čebele in 7 m globok vodnjak s pitno vodo. Tudi slikali smo se 
medtem, ko nam pripovedovala gospa vodička stare zgodbe. Ta stara hiša je velika, ima 
veliko trave, je zelo lepa in ima krasen razgled. Vrnili smo se nazaj na piknik in opazili 
smo, da so prišli tudi drugi udeleženci mednarodne izmenjave mladih. Najprej so snemali 
mene in sem morala odgovoriti na vprašanja o taboru na Norveškem, kasneje so posneli 
Davida in na koncu tolmačico Kajo-Zlatko Hotzl. Nazadnje je prišel pred kamero Andrej 
Horvat in dal intervju. Vsi smo se mu zahvalili, prav tako tudi Lions klubu za omogočen 
kamp na Norveškem in nepozabno doživetje. 
Pred Dominkovo domačijo smo skupaj z ostalimi udeleženci in gostitelji napravili še sku-
pinski posnetek. 
Bilo je čudovito.         

 Lea Lukner  

Udeleženci srečanja 
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Kdaj si se prijavila za avto šolo? Prijavila sem se 
oktobra. 
Kje si opravljala teorijo za avto šolo? Teorijo 
sem opravljala na Ptuju. 
Ali je bilo težko in ali si prvič opravila teorijo? 
Ne, ni preveč težko in seveda sem prvič opravila. 
Ali ti je pomagala tolmačica pri teoriji? Ne. 
Ali si že kdaj mogoče poskusila voziti? Ne, niko-
li. 
Ali si bila zelo vesela, ko si začela voziti? Ja, 
seveda. 

Koliko ur si vozila, praktični pouk-vožnje?  Vozila sem 26 ur obveznih ur. 
Kdo je bil/a tvoj/a inštruktor/ca vožnje za avto šolo? Moj inštruktor je bil g. Stanko. 
Ali je bil/a  prijazen/a s teboj? Ja, zelo. 
Ali si se dobro razumela z inštruktorjem za avto šolo? Včasih nisem takoj razumela, 
kaj je želel povedati inštruktor in je kazal z rokami levo, desno... 
Ali si se vozila samo na Ptuju ali tudi izven Ptuja? Ja, vozila sem po Ptuju in okolici. 
Nisem se učila voziti po avtocesti. 
Ali si potrebovala tolmača? Ne nič. 
Ali si imela kakšne druge težave? Ja, malo. On je naredil prav, da bi ga morala ubogati, 
ampak sem nekaj pozabila na prestave, in sem morala voziti z manjšo hitrostjo. 
Kako si se počutila, ko si kasneje vozila čisto zares v prometu po mestu? Počutim 
se normalno, vendar rada vozim sama. 
Kako si se počutila, ko si imela izpit praktične vožnje in je zadaj sedela komisija? 
Najprej sem bila malo živčna. Kasneje sem se pomirila, tako sem dobro vozila. 
Povej kakšen je danes promet, ali je potrebno veliko pozornosti v prometu? Ah, od 
ponedeljka do petka je na cestah gneča, veliko je prometnih nesreč. Pri vožnji je potrebno 
biti zelo pazljiv in zbran.  
Kaj bi svetovala novim voznikom v prometu? Ne bi smeli delati takšne neumnosti v  
vožnji, prehitro voziti, ampak mi ni všeč, če pijanci vozijo, ker je to nevarno. Vseeno bi 
morali vsi udeleženci v prometu upoštevati cestnoprometne predpise in voziti previdno. 
 
 

Intervju pripravila  
Lea Lukner  

Tamara Lah 

 

 

»Knjiga ni nikoli mojstrsko delo: to šele postane.«  
 

Jules in Edmond Goncourt 
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POZDRAV POLETJU 
 

V soboto dne 18. 7. 2009 je v Mariboru  na ŠRC Fontana potekal prijateljski turnir v odboj-
ki na mivki, katerega organizator je bilo naše društvo. Na turnirju je tekmovalo 8 moških  
in 13 ženskih ekip. Tekme so bile naporne in »mokre«, saj je bil deževen dan. Bilo je  
nenavadno in zabavno v blatu igrati odbojko na mivki. 

Rezultati odbojkarskih tekem:  
Moški:                                                Ženske: 
1. mesto: DGN Graz                          1. mesto: DGN Graz 
2. mesto: DGN Celje                          2. mesto: DGN Celje 
3. mesto: DGNP MB A                       3. mesto: DGNP MB B 
 
Se vidimo naslednje leto!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Napisal 

Andrej Vivod 

Moška odbojkarska ekipa DGNP MB A Ženska odbojkarska ekipa DGNP MB B 

Najboljši v odbojki na mivki Večerna zabava 
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7. KOLESARSKI MARATON »POLI 2009« 
 
V soboto 5. septembra je na Ptuju potekal 7. kolesarski maraton »POLI 2009«, katerega 
sem se tudi sam udeležil. Zbrali smo se na  Letališču v Moškanjcih. 
Maratona se je udeležilo tudi sedem gluhih članov iz celjskega društva. 
6 gluhih se nas je odločilo kolesariti na 30 km dolgi progi, 2 gluha člana pa sta se podala 
na 60 km dolgo progo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maraton je bil zelo dobro organiziran. Vsak udeleženec je dobil hrano, pijačo in še majico. 
Zraven odraslih je bilo tudi veliko otrok, ki so se udeležili maratona, kar se mi je zdelo zelo 
lepo. 
Žal mi je, da se niso kolesarskega maratona udeležili še drugi člani iz našega društva, saj 
jih veliko kolesari. Tako bi lahko tudi mariborsko društvo organiziralo svojo kolesarsko eki-
po. 
Vesel sem, da sem se udeležil tega kolesarskega maratona in upam, da bomo v prihod-
njem letu uspeli sestaviti ekipo kolesarjev iz našega društva ter, da se bomo ekipno ude-
ležili na 8. kolesarskem maratonu »POLI 2010«. 

 
Bedrija Črešnik 

Gluhi udeleženci kolesarskega maratona 

 
»Vsako priložnost kar najbolje izkoristite,  

saj ne veste,  kdaj vas usoda preizkuša za kaj večjega.«  
                

  Orson Swett Marden 
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ORIENTACIJSKEM TEKU 
 

Dne 11. 7. 2009 zjutraj smo odšli skupaj z Andrejem Vivodom in Jožetom Koser na Črni 
Vrh nad Idrijo, kjer smo se udeležili državnega prvenstva gluhih v orientacijskem teku. 
Mislil sem, da nam bo vreme nagajalo, vendar je bil čudoviti sončen dan. Bili smo med 
samimi gozdovi. Zbralo se nas je veliko gluhih. Organizacijo državnega prvenstva gluhih v 
orientacijskem teku je prevzelo Društvo GN Severne Primorske. 
Najprej so nas oblekli v oranžne majice in nam na kratko povedali potek dogodka. Vsak 
udeleženec je dobil kontrolne lističe, na katerem je bila označena pot po kateri smo se ori-
entirali. Kontrolne točke so bile označene z zastavicami in posebnimi žigi, ki si jih uporabil 
ob prihodu do kontrolne točke. Seveda smo imeli tudi nekaj težav v orientacijskem teku in 
pri iskanju kontrolnih točk, saj je bilo v gozdu veliko listja in blata. Ko smo prispeli na cilj 
smo bili kar dobro utrujeni. Po kratkem počitku smo odšli na kosilo. Po kosilu so nam 
podelili pokale, medalje diplome in simbolične nagrade. 
Zelo sem bil vesel in hkrati presenečen, ko sem prejel medaljo za doseženo 3. mesto. 
Tokrat sem že tretjič dosegel uvrstitev med najboljšimi tremi v orientacijskem teku gluhih. 
Rezultati: 
-moški skupina A (dolžina proge 3,5 km) 6. mesto Andrej Vivod, 
-moški skupina B (dolžina proge 2,7 km) 3. mesto Bedrija Črešnik, 
-moški skupina C (dolžina proge 1,6 km) 7. mesto Jože Koser. 
 

Pripravil: 
Bedrija Črešnik 

 

RIBIŠKO TEKMOVANJE V NEBOVI 
 

Zbrali smo se v petek 27. junija 2009 ob 7:30 uri pred našim društvom. Zraven naše ekipe 
so se zbrale tudi ekipe iz Ljubljane, Slovenskih Konjic, Nove Gorice, Kranja in Murske 
Sobote. Za prevoz je bilo poskrbljeno, zato smo se vsi skupaj odpravili v Nebovo na ribo-
lov. 

Andrej Klančnik, najboljši med posamezniki Udeleženci ribiškega tekmovanja 
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Ko smo prispeli na cilj sem vse prisotne lepo pozdravil. Dobrodošlico nam je tudi zaželel 
sodnik ribolova, ki nam je obrazložil pravila tekmovanja. 
Ob 9. uri se je začel ribolov. Tekmovalci so si poiskali svoja mesta in čakali na svoj najbo-
ljši ulov. Vreme nam ni bilo preveč naklonjeno, saj nas je vmes presenetil dež, a se kljub 
temu nismo vdali in tekmovanje izpeljali do konca. Ob 13. uri se je tekmovanje zaključilo 
in odšli smo na kosilo. 
Seveda naša ekipa iz Maribora je bila najbolj vesela saj smo osvojili 1. mesto. Popoldan 
smo preživeli ob klepetu pred našim društvom, kjer smo zmagovalcem podelili pokale in 
diplome. 
Rezultati ekipno:                                             Rezultati posamezniki: 
1. mesto: DGNP Maribor                                  1. mesto: Andrej Klančnik DGNP Maribor 
2. mesto: DGN Murska Sobota                         2. mesto: Gregor Balažic DGN M. Sobota 
3. mesto: DGN Slovenske Konjice                    3. mesto. Matevž Marinko DGN Sl. Konjice            

Pripravil: Jože Koser 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI 

V soboto dne 8. 8. 2009 je v Rimskih toplicah potekalo državno prvenstvo v odbojki na 
mivki v parih, ki ga je organiziralo DGN Celje. Tekmovalo je 10 in 9 ženskih ekip. Moške 
ekipe so bile naslednje: DGNP MB A in B, DGN CE A  in B, DGN Sl. Konjice, DGNLJ A in 
B, DGN Krško A in B, MDG LJ A. 
Ženske ekipe pa: DGNP MB A in B, DGNP CE A in B, MDGLJ A in B, DGN LJ A in B, 
DGN Kranj. 
Bili smo presenečeni in hkrati veseli, da se je prijavilo tako veliko ekip, kar pomeni, da je 
ta šport zelo popularen in priljubljen med gluhimi in naglušnimi. Tekme so bile zanimive, 
borbene in naporne ter napete. V moškem finalu sta se pomerili ekipi  DGNP MB A in 
MDGLJ, v katerem so zmagali odbojkarji Mariborskega društva..  
V ženski finalni tekmi sta se pomerili ekipi MDG LJ A in DGNP MB A. V tem obračunu so 
bile boljše Ljubljančanke in osvojile 1. mesto. 
Po končani tekmi smo se sprostili in zabavali v bazenu, kar je bila prijetna osvežitev. 
Moška in ženska B ekipa iz našega društva sta se uvrstili na 6. mesto. 
Čestitke vsem našim ekipam iz Maribora, ki so tekmovali po svojih najboljših močeh. 
Bilo je enkratno in nepozabno doživetje tega dne. 
Rezultati: 
Moški :                                              Ženske: 
1. mesto: DGN MB A                        1. mesto: MDG LJ A 
2. mesto: MDG LJ                             2. mesto: DGNP MB A 
3. mesto: CE A                                  6. mesto: DGNP MB B                                                           
6. mesto: DGNP MB B                       

Andrej Vivod 
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DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR MI JE PODARILO APARAT ZA  
MERJENJE SLADKORJA V KRVI 
 

Pred nedavnim sem zbolel za sladkorno boleznijo, zato mi je predstav-
nica Društva diabetikov gospa Bernarda Janžekovič iz Maribora poda-
rila  aparat  za  merjenje sladkorja v krvi, ki mi bo omogočal boljšo 
samokontrolo ravni sladkorja v krvi. 
Društvu diabetikov iz Maribora, še posebej pa gospe Bernardi Janže-
kovič se najlepše zahvaljujem za podarjeni aparat za merjenje sladkor-
ja v krvi. 

 

Stevica Kronič 
 

PREDSTAVITEV PODJETJA TIPK 
V mesecu septembru sva se s predsednikom  Bedrijo Črešnikom udeležila predstavitve 
podjetja TIPK, ki bo v sodelovanju z klicnim centrom posredovalo informacije za gluhe 
osebe v njim razumljivi govorici rok. V podjetju TIPK bodo delovali na štirih različnih pod-
ročjih delovanja: 
- TV (sprotno prevajanje oddaj v slovenski znakovni jezik) 
- Klicni center  (pomoč in posredovanje informacij za gluhe ljudi) 
- izobraževanje (na predavanjih tolmačenje v govorici rok in pisanje zapiskov) 
- tehnologija (razvijanje tehničnih pripomočkov in predstavitve)                         Info Društva 

Stevica Kronič ob prejemu aparata za merjenje sladkorja v krvi 

 

ZAHVALA 
 

Ob izgubi naše drage 
mame, babice in praba-

bice 
 

SILVE BURGAR 
 

so nam bili vaši izrazi 
sožalja v veliko uteho. 

 

Ohranite jo v tako 
lepem spominu, kot jo 

bomo mi. 
Hvala 

 

Polonca Burgar 

 
 

V mesecu avgustu 
2009 se je od nas pos-
lovil naš     dolgoletni 

član 
 

DRAGO      
GOMBOC 

 
Ohranili ga bomo v 

lepem spominu 
 

Člani DGNP  Maribor 

 
Za vedno je zaspal 

 

FERČEC  
STANISLAV 

 
Član društva GNP 

Maribor je nazadnje 
bival v domu ostarelih v 

Muretincih. 
Naj počiva v miru. 

 
Člani DGNP Maribor 



  
Predsednik Društva vabi vse člane k sodelovanju pri pripravi plana 
za leto 2010. Prvi sestanek bo v sredo 7. 10. ob 19:00 uri.              
 
 

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. 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 raču-
nalnike 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.  

 

Treningi balinanja. Vsak torek ob 16 –18 ure treningi balinanja na balini-
šču pri Ljudskem vrtu. Vodja sekcije Jože Koser in Vesna Burk. 
 

Treningi odbojke  za moške in ženske bodo potekali ob sobotah v OŠ 
Destrnik od 16:30 do 19:30 ure. Vse informacije dobite pri Andreju Vivod 
in Lei Lukner. 
 
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana.  Karte  dobite v   pisarni 
društva v času uradnih ur. 
 

 
Tečaj učenja težje razumljivih besed se začne v sredo 25. sep-
tembra ob 18:00 uri. Tečaj bo vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl. 
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Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb se začne v 
sredo 30. septembra ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj bo vodila tol-
mačica Kaja Zlatka Hötzl. 

 
Vaje sekcije kulture za priprave na filmski in gledališki festival glu-
hih bodo vsako sredo. Prijave pri Bedriju Črešniku. 
 

Kostanjev piknik. V petek 16. oktobra vabimo vse člane društva na piknik, 
ki bo na dvorišču našega društva. Dobro voljo prinesite s sabo, za vse 
ostalo bomo poskrbeli mi. 

 
Informiranje brezposelnih članov bo potekalo v sredo 30. septembra 
ob 12:00 uri. Predstavitev bo vodila strokovna delavka iz RACIA, ki bo 
svetovala pri iskanju zaposlitve. Naslednji sestanek bo v sredo 14. 
oktobra ob 12:00 uri. 

 

Predavanje »Protivirusna zaščita«, bo v sredo 21. oktobra 2009 ob 
17:00 uri. 
Predavala bo ga. Alenka Janet iz podjetja Algena. 

 
Dom Danice Vogrinec ob mednarodnem dnevu starejših organizira 
dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 1. oktobra med 9:30 in 14:00 uro 
v delovni enoti Tabor, Veselova 3 in delovnih enotah Pobrežje, Čufar-
jeva cesta 3. 
 

Aikido društvo 1994 Maribor vpisuje nove člane in članice. Potrebne 
informacije dobite na tel.: 041 416 984 ali v času treningov v torek in 
četrtek od 18:00 do 21:00 ure. 

 
 

Športna sekcija MDGL in organizacijski odbor »3T« organizirata tradi-
cionalni 12. teniški turnir »3T«, ki bo v soboto 10. oktobra 2009 z priče-
tkom ob 10:00 uri v dvorani Škulj-Daiber tenis center, Stranska vas 41.  

 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 
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ŽENICA 

 
Sedela je sama na klopi in nemo strmela v svet, 

v mimohodu sem ji zaželela, 
lep in dober dan. 

 
Vzdramila se je in mi dejala, 

kdo si deklič, ki pozdravil si me? 
 

Pridi podaj mi roko, da začutim te, 
ker po dlani spoznala bom tvoje srce, 

saj moje oči ne vidijo te. 
 

V trenutku se mi stemni pred očmi, 
za hip se mi vse izgubi, 

a, ko sežem ženici v dlan, 
zavem se, kako hrabro srce imam. 

 
Človek, ne uživaj svoje sreče samo zase, 

podari je delček drugemu še, 
ker v takem trenutku spoznaš šele, 

kako sreča takim ljudem potrebna je. 
 

Avtorica pesmi: 

Alojzija Lukner 

ŠALE 
 

"Kako lahko spremeniš blon-
dinkino mnenje?" 
"Naročiš ji še eno pivo." 
 
V kadetski šoli profesorica 
predmeta prva pomoč bodo-
čim policistom razlaga: 
"Osebe z omrzlinami pona-
vadi masiramo s snegom." 
"Kaj pa poleti?" vpraša eden 
od kadetov. 
 

 

"Zdaj mi je pa že čisto vsee-
no kaj mi boste povedali!" se 
jezi sodnik na obdolženca. 
"Verjel vam bom ravno nas-
protno.""Kriv sem!" reče 
obdolženec. 
 
Kaj piše na blondinkinem 
nagrobnem spomeniku? 
"Prvič ležim sama." 
 
V avtobusu mestnega pro-
meta je bila nepopisna gne-
ča. Ženska se komaj prerine 
do vrat, da bi izstopila, pri 
čemer stopi nekomu na 
nogo. "Oprostite," se obrne 
k Janezu.  
"Nič hudega," reče Janez,  
"saj ni bila moja noga." 
 
S Tonetom sva se tako 
močno sprla, da sem nanj 
zavpila, da ga nočem več 
videti! 
"In? Te je zapustil?" 
"Ne, ugasnil je luč!" 

 
»Kdor se igra z življenjem nikdar ne pride nikamor.«  

                      

  Johann Wolfgang von Goethe 
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Obisk donatorke ge. Sare Memič v društvu Predstavitev tabora na Norveškem Lions klubu Ptuj 

Na Dominkovi domačiji v Gorišnici Na festivalu Lent 2009 – predstavitev SZJ 

Pika na obisku Na predstavitvi ob tednu mobilnosti 

 

»Nikoli ne verjemi ogledalom ali časopisom.«  
 

James Osborne 



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. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

RAZPIS ZA NOVOLETNO 
LETOVANJE IN LETOVAN-
JE V ČASU ZIMSKIH ŠOL-

SKIH POČITNIC  

Pogoji in termini razpisa so 
objavljeni na oglasni deski 
društva.  

Pravočasno se osebno pri-
javite v času uradnih ur v 
pisarni društva, kjer boste 
dobili več informacij. 
Članarina v letu 

2009: 
 

- 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 


