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NAŠ GLAS         

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. 

http://www.dgnp-mb.si 

http://www.facebook.com 

Začetek izhajanja  

časopisa  

»NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

Vsak prvi četrtek v mese-

cu od 16 – 18 ure v pisarni 

občine Zgornja Kungota 

imamo uradne ure za vse 

člane DIM in Društva glu-

hih in naglušnih Podravja 

Maribor.  
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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 novembru je Minis-
trstvo za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo objavilo jav-
ni poziv za sofinanciranje 
nakupa digitalnih pretvornikov 
za državljane RS: invalidi slu-
ha, ki so oproščeni plačila 
RTV prispevka ali prejemajo 
socialno denarno pomoč, pre-
jemajo varstveni dodatek ter 
sprejemajo TV signal preko 
strešne ali sobne antene.  
Pomoč pri izpolnjevanju obraz-
cev nudijo v strokovni službi 
društva v času uradnih ur. 
 

Svetovni dan invalidov 
V unionski dvorani bo 7. 
decembra svečana predaja 
Listine »Občina po meri invali-

dov« s kulturnim programom 
ob Svetovnem dnevu invali-
dov, ki ga pripravlja Mestna 
občina Maribor. Na prireditvi 
bodo sodelovala invalidska 
društva, zato vas vabimo , da 
se prireditve udeležite v čim 
večjem številu.  
 

Tehnični  pripomočki 
Razpis za tehnične pripomoč-
ke za gluhe člane je zaključen. 
Prispele vloge bo obravnavala 
Komisija za tehnične pripomo-
čke. 
 

Predavanje 
1. decembra  ob 17.00 uri bo 
potekalo organizirano preda-
vanje na temo „Telesna okva-
ra, invalidnina, tuja nega in 
pomoč“. Predaval bo predsed-
nik invalidske komisije ZPIZ 
mag. Franjo Velikanje dr.med.. 
 

Gledališki festival v Kopru, 
13. november 
 Na gledališkem festivalu so 
sodelovala društva gluhih in 
naglušnih iz cele Slovenije, 
med katerimi je bilo tudi naše 
društvo, ki je nastopilo s tremi 

komičnimi predstavami. 
 

Javna dela 
Recesija se bo občutila sedaj 
tudi pri zaposlovanju delavcev 
preko javnih del. V letošnjem 
letu smo imeli zaposlenih v pro-
gramih javnih del 7 naših čla-
nov, ki se bo žal v naslednjem 
letu zaradi občutnega zmanjša-
nja in zaostritve pogojev s stra-
ni Zavoda RS za zaposlovanje 
moralo zmanjšati na 3 zaposle-
ne kar predstavlja za naše 
društvo velik problem, saj se 
nam obseg izvajanja posebnih 
socialnih programov veča. 
 

Zakon o izenačevanju možno-
sti invalidov še vedno ni 
sprejet 
Kot vsako leto, bo tudi letos 18. 
decembra novoletno srečanje 
na isti lokaciji (gostišče Černe v 
Razvanju) in sicer s pričetkom 
ob 14.00 uri. Vabljeni na sreča-
nje, kjer bo organizirano prese-
nečenje večera s kulturnim nas-
topom naših članov in članic. 
 

Predsednik Društva 
Bedrija Črešnik 

Bedrija Črešnik  

Predsednik Društva GNP Maribor 

PREDSEDNIKOV UVODNIK 

 

V svojem življenju moramo postati to, kar se odločimo doživljati kot svoj svet.  
 

Ne omejujejo nas zakoni fizike, kot jih poznamo danes." 
 

        Gregg Braden  
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ČESTITKE - VOŠČILA 

NAŠ GLAS         

 

 

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 ostale pomembne informacije. 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 popoldan v 
času družabništva članov. 
Knjižnica Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica 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 htpp://www.dgnp-mb.si v rubriki, 
Mediji / Časopis in na socialnem omrežju http://www.facebook.com, kjer so objavljene številne 
zanimivosti iz našega življenja v svetu tišine.                                                            Info Društva 

 

Edvard Čadež 
Robert Debevec 

Andrej Drozg 
Ivan Heričko 
Moritz Hötzl 

Andrej Horvat 
Veronika Hribar 

Janko Kar 
Sanja Mertik 

Radovan Milenovič 
Janja Obu 

Branka Šijan 
Marija Trefalt 

Silvester Trefalt 
Srečko Veit 

Katarina Zelenik 
Cecilija Žnider 

Nežika Perkovič 
Barbara Polič 

Martina Potočnik 
Simona Rebernik 

Gorazd Slana 
Stanislav Slavič 

November 

MELITI KRONIČ VOŠČILO OB ROJSTVU SINA TIMA 

Rodil se je sin korenjak,  
da bi kot oče bil pravi junak,  

da ljubil nežno kot mama,  
da srečo bi delil z vama. 

 

Čestitki se pridružuje Društvo GNP Maribor 

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA 

 TER VSE NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE  

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
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Oktober je bil še posebno aktiven mesec, saj 
smo uspešno izvedli vse načrtovane aktivnosti  
hkrati pa je pred nami še veliko dela za posto-
riti, saj se nam nezadržno približuje konec leta.  
V mesecu novembru in decembru bo še izred-
no živahno, saj že sedaj potekajo intenzivne 
priprave na številne aktivnosti, ki nas čakajo 
še do konca leta. 
»Razpis javna dela 2011« 
Zavod RS za zaposlovanje je letos v objavlje-
nem razpisu javnih del za leto 2011 izjemno 
skrčil obseg vključenih brezposelnih oseb. Kar 
pomeni, da bomo v letu 2011 lahko zaposlili 
največ tri gluhe oz. naglušne brezposelne ose-
be, ki bodo opravljale dela in naloge v okviru 
že obstoječega posebnega socialnega progra-
ma Društva »pomoč invalidom«, kar bo pred-
stavljalo nemajhno težavo, saj bomo morali 
skrčiti obseg pomoči na drugih programih, ki 
drugo leto zaradi zmanjšanja števila vključenih 
ne bodo mogli biti realizirani v enaki meri. 
Hkrati pa smo zelo zadovoljni, da smo vsaj 
letos lahko nudili izdatnejšo pomoč svojim glu-
him, naglušnim in gluhoslepim članom na 
območju delovanja našega društva v Podravju 
(41 občin in mest). S temi programi ohranjamo 
socialno vključenost za številne gluhe, nagluš-
ne in gluhoslepe osebe, hkrati pa ohranjamo 
delovne sposobnosti vključenih gluhih in 
naglušnih brezposelnih oseb, ki pod strokov-
nim vodstvom in mentorstvom strokovne služ-
be Društva izvajajo izjemno pomembne pose-
bne socialne programe s katerimi omogočamo 
invalidom sluha bolj enakopravno življenje v 
družbi. 

»1. obletnica podružnice Ptuj« 
Prav poseben dan bo 10. decembra ob prvi 
obletnici otvoritve prostorov podružnice na 
Ptuju, kjer pričakujemo številne goste na sve-
čani prireditvi s kulturnim programom, ki ga 

pripravljajo naše gluhe članice in člani s pred-
sednikom podružnice Ptuj g. Sašotom Letonjo. 
»Tehnični pripomočki« 
V sredo 24. novembra bomo imeli sestanek 1. 
seje Komisije za tehnične pripomočke, ki tako 
kot vsako leto po razpisnih merilih izbere gluhe 
prejemnike tehničnih pripomočkov ob sodelo-
vanju Lions kluba Piramida, ki bo letos prisko-
čil na dobrodelno pomoč, da bi čim več gluhim 

in letos še izjemoma tudi naglušnim zagotovili 
tehnične pripomočke. 
 »Prehod na digitalno TV« 
Ob prehodu na Digitalno sprejemanje televizij-
skih signalov smo pomagali številnim invali-
dom sluha do pravilnih informacij o možnosti 
prejema digitalnega pretvornika na podlagi 
razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 

Strokovni delavec sekretar Milan kotnik 

Tehnični pripomočki 

Podružnica Ptuj 
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in tehnologijo. Zaradi zelo kratkega roka se boji-
mo, da je informacijo o razpisu dobilo premalo 
invalidov sluha, ki bodo tako lahko ostali brez 
televizijskega signala. Informacija o razpisu je 
objavljena na oglasni deski društva v Mariboru 
in podružnici na Ptuju ter na naši spletni strani. 

 
»Podelitev listine; Občina po meri invalidov« 
Po letu in pol kar sodelujem v Svetu invalidov 
na Mestni občini Maribor, ki ga je imenoval 
župan MOM g. Franc Kangler z namenom, da s 
skupnimi močmi, predlogi in mnenji zagotovimo 
pogoje, da bo mesto Maribor invalidom prijazno 
mesto, se končno približujemo cilju, da bo Mes-
tna občina Maribor pridobila listino »Občina po 
meri invalidov«. Verjamemo, da je to šele del-
ček začrtane poti in začetek uspešnega vzaje-
mnega sodelovanja z Mariborsko občino ter 
invalidskimi organizacijami, ki bomo s skupnimi 
močmi pripomogli k boljšemu življenju vseh 
občanov ne glede na drugačnost ali invalidnost. 
Svečana podelitev listine »Občina po meri inva-
lidov« bo v Slovenskem narodnem gledališču 7. 
decembra ob 17.00 uri. Vljudno vabljeni na pro-
slavo. 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 

Digitalni sprejemnik televizijskih signalov 

ZAHVALA MESTNI OBČINI 
MARIBOR 

V našem društvu že 77 let pomagamo gluhim, 
naglušnim in gluhoslepim ljudem pri njihovem 
enakovrednejšem vključevanju v življenje in 
družbo. Verjamemo, da tudi s pomočjo drugih 
polnočutnih ljudi in lokalne skupnosti, ki so tes-
no vpeti v delovanje naše invalidske organiza-
cije. V zadnjem letu in pol odkar so tudi na 
Mestni občini Maribor pristopili k projektu 
"Občina po meri invalidov" je opaziti velik pre-
mik na področju sodelovanja občine z invalid-
skimi organizacijami in njihovimi člani. Ustano-
vljen je bil Svet invalidov kot posvetovalno telo 

župana g. Franca Kanglerja in Mestnega sveta 
v katerem smo vsi predstavniki invalidskih 
organizacij z Natašo Rebernik kot predsednico 
ter podpredsednikoma g. Alešem Škofom in 
podžupanom g. Rokom Pečetom. Invalidi slu-
ha smo tako v Svetu invalidov, kot na občini 
imeli  veliko možnosti izpostaviti pereče prob-
leme s katerimi se srečujemo v svojem vsak-
danjem življenju. V veliko primerih smo uspeš-
no premagali ovire s katerimi se vsakodnevno 
srečujemo invalidi. Hkrati pa moramo izposta-
viti pozitivno delovanje podžupana g. Roka 
Pečeta s katerim smo največ sodelovali na 
področju izvajanja skupnih aktivnosti občine in 
invalidskih društev na področju športa, kulture 
in informiranja širše javnosti o gluhoti, ki je po 
ugotovitvah OZN druga najtežja invalidnost. 
Verjamemo, da Mestna občina Maribor z 
dosedanjim županom g. Francem Kanglerjem 
na čelu stopa po pravi poti z jasnimi cilji in vizi-
jo, kar je zagotovilo, da bomo tudi v prihodnos-
ti uspešno in dobro sodelovali pri zagotavljanju 
enakopravnejšega življenja za gluhe, naglušne 
in gluhoslepe ljudi ter vse invalide. 
Prepričani smo, da bomo z Mestno občino 
Maribor in seveda z ostalimi 40 občinami na 
področju delovanja našega Društva gluhih in 
naglušnih Podravje Maribor uspešno sodelo-
vali še naprej. Zavedamo se, da smo s tem, ko 
smo stopili na pot vzajemnega spoštovanja in 
sodelovanja opravili velik korak. Kljub temu je 

pred nami 
še veliko 
aktivnosti s 
k a t e r i m i 
bomo še 
naprej inva-
lidom in 
i n v a l i d o m 
sluha zago-

tavljali osnovne pogoje za enakopravnejše živ-
ljenje v širši lokalni skupnosti. Za vso doseda-
njo podporo, pomoč in priložnost enakovred-
nega sodelovanja se zahvaljujem vsem, ki ste 
kakorkoli omogočili, da se tudi invalidi sluha 
kljub svoji drugačnosti počutimo kot enakovre-
den del družbe.  

 

Strokovni delavec-sekretar 
Milan Kotnik 
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ODBOJKA NA MIVKI 

Od junija do avgusta so potekali treningi 
odbojke na mivki na Ptuju. Na treningu, ki 
je potekal 2x na teden je bilo približno od 
10 do 15 članov, odvisno od obveznosti. 
Bilo je super, saj je  po treningu potekalo 
še družabništvo. Odigrali smo 2 x prijatelj-
ski turnir, prvi je bil v Rimskih Toplicah, 
kjer smo osvojili medaljo za drugo mesto 
Aleš Škof in jaz, tretje mesto sta osvojila 
Darko Kokol in Darko Mord iz Ljubljane in 
nato je sledila še druga serija na Fontani v 
Mariboru, kjer smo osvojili prav tako drugo 
mesto, to je bil Aleš Škof in Ben iz Avstrije. 
Na Državnem prvenstvu Velenje sta osvo-
jila medalji za drugo mesto Aleš Škof in 
Robert Debevec, tretje mesto pa Shkelzen 
Dacaj in Andrej Vivod.  
Ekipa žensk ni osvojila nobene medalje, 
menim, da so se premalo trudile. Upam, 
da se bodo drugo leto bolj potrudile. 
Športniki smo bili v glavnem zadovoljni, 
vendar se bomo za drugo leto še bolj pot-
rudili za še boljše rezultate. 

Dominik Mohorko 

SESTANEK ŠPORTNE SEKCIJE 
V petek 24. septembra smo skrbno pripra-
vili prostor v podružnici na Ptuju, kjer smo 
imeli sestanek Športne sekcije. Ob 18.00 
uri se nas je zbralo veliko športnic in šport-

nikov članov našega društva, saj je bil 
pomemben sestanek, volili smo namreč 
novega predsednika in podpredsednika 
Športne sekcije Društva gluhih in nagluš-
nih Podravja Maribor. 

Z javnim glasovanjem smo izvolili novega 
predsednika Športne sekcije, to je Aleš 
Škof ter potrdili njegovega namestnika 
Andreja Vivoda. 
Novi predsednik Aleš Škof se je zahvalil za 
izkazano zaupanje in povedal, da se bo na 
športnem področju resnično trudil skupaj s 
podporo vseh članov in pomočjo podpred-
sednika Andreja Vivoda. 

Tamara Lah 

 

Sprejemam dejstvo, da v življenje pri-
vabljam ljubezen in  

romantična doživetja." 
Louise L. Hay 
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PREDSTAVITEV SELEKTORJA SLOVENSKE REPREZENTANCE GLUHIH:  
GABRIJEL KRAVANJA 
 

Datum rojstva: 12. 6. 1979  
Športna izobrazba: trener C in futsal trener 
Izobrazba: Grafični tehnik tiskar 
Družinski status: en otrok 
 

Trenerska kariera: 
• KMN Odpisani slišeči futsal 
• 11. 9. 2004 Slovenska reprezentanca gluhih in naglušnih - veliki  

nogomet 
• 2008 – 2010  Slovenska reprezentanca gluhih in naglušnih - futsal 
 

Igralska kariera: 
• KMN KV Odpisani (vratar futsal) – slišeči - turnir  
• KMN Vančar (vratar futsal) – slišeči - turnir 
• KMN Radiator (vratar futsal) – slišeči – turnir 
• 1993 – 2001  DGN Hit Gorica (igralec futsal) – gluhi  
• 2001 – 2002  KMN Udine - ITA (igralec v mali nogomet) – gluhi  
• 2002 – 2003  DGN Kranj (igralec futsal) gluhi  
• 2003 – 2004  DGN Ljubljana (vratar futsal) gluhi  
• 2008 – 2009  klub - 2 Slovenski futsal liga vzhod Maribor (vratar) – 

slišeči 
• 2006 – 2010  DGNP Maribor (igralec in vratar) gluhi  
 

Slovenska reprezentanca igralska kariera: 
• 2000 – 2001  Slovenski veliki nogomet reprezentanca gluhih (obramba) gluhi 
• 2005 – 2006  Slovenski futsal reprezentanca gluhih in naglušnih (vratar) gluhi 
 

Hkrati sem selektor Slovenske futsal reprezentance glu-
hih in naglušnih in se skupaj z ekipo pripravljamo na 
Evropsko prvenstvo, ki bo od 4. – 16. novembra 2010 v 
mestu Winterthurju v Švici. 
 

Igral sem v 
mnogih različnih 
nogometnih klu-
bih. Bil sem 
član slovenske 
državne repre-

zentance gluhih in naglušnih v nogometu. Začel sem se 
zanimati za dvoranski nogomet-Futsal. Osvojil sem ogro-
mno znanja, ki sem ga želel prenesti tudi na druge. Tako 
sem se odločil, da sem opravil izpit za trenerja dvoranske-
ga nogometa in s tem uresničil svoje otroške sanje. Letos 
sem opravil seminar licence za futsal C – trener futsal C. Sem prvi gluhi trener dvoranskega nogo-
meta - futsal. 
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Leta 2008 sem bil na šolanju za trenerja v futsalu D v Kopru, ki je bil v petek in soboto, 29. - 30. 
avgust 2008. Opravil sem  20 ur teoretičnega dela. Z menoj je bila tolmačica Kaja-Zlatka. Šolanje 
je vsebovalo različne programe: organizacija nogometa Slovenije: igre, tehnike,  trener, objekte,  
metode, cilji, podcilji in naloge v procesu treniranja, vsebine in obseg treniranja mladih, delovne 
etape, načrtovanje procesa trening,  praktične metode dela, teoretični pouk, taktike, metodika 
učenja in treniranja,  učno vzgojni proces: treniranje, usmerjanje, izbiranje in selekcioniranje, tre-
ning mladih: cilji, dejavniki, metodika učenja, osnovna učna vzgojna načela, metoda posredovan-
ja snovi, učne in organizacijske metode, metodična lestvica za poučevanje tehnike. 
 

Drugi dan je potekalo predavanja o: organiziranosti Fut-
sala v Sloveniji, registracije in prestopi igralcev, kondici-
ja, značilnosti telesnega in duševnega razvoja mladih in 
licenčni seminar. 
 
Na šolanju strokovnih kadrov v Litiji, ki je bilo v soboto 
in nedeljo, 6. - 7. 9. 2008, smo se učili: kondicijske prip-
rave igralcev futsala, taktike futsala: faza napadanja, 
tehnika igralcev futsala. V nedeljo po zaključku so nam 
podelili licence Futsal D. 
 

Leta 2009 sem bil vabljen na obvezni licenčni seminar za pridobitev trenerske licence D – trener 
Futsal (mali nogomet), ki je bil v soboto, 29. 8. 2009 v športni dvorani Rogatec. 
Vsi trenerji, ki so se udeležili seminarja smo pridobili pogoje za izdajo licence D-mali nogomet. 
Udeležba na seminarju je bil predpogoj za izdajo licence » D « za vodenje klubov 1. 2. in U 21 
ligi v tekmovalni sezoni 2009/10. 
Seminarja za pridobitev licence se lahko udeležijo trenerji, ki imajo strokovni naziv Trener Futsal 
in imajo poravnane stroške seminarja. 
 

Poslušali smo predavanje o akreditacije, predstavitev 
knjige FUTSAL – 1 del teoretično in 2 del, predavanje 
inštruktorja UEFE, ogled tekme Super pokala (za ana-
lize) in po zaključku seminarju smo dobili licenco Tre-
ner Futsal D. 
 

Letos 12. 9. 2010 sem bil na seminarju v Sežani in se 
učil: prva pomoč pri poškodbah, sodniška pravila, tak-
tika igre v napadu in obrambi, akreditacija, praktični 
del 1 in praktični del 2. Zvečer smo si ogledali tekmo 
Super pokala med Tolminom in KMN Puntar iz Litije. 
Po tekmi so nam podelili licence trener Futsal C. Zelo 
sem bil vesel, da sem vse skupaj uspešno opravil.  
 

Mogoče bom opravil drugo leto še seminar za trenerja Futsal B, to pomeni da bi potem lahko 
sodeloval v UEFA. 
 

Zahvala gre seveda tudi tolmačicama slovenskega znakovnega jezika Kaji-Zlatki (2008 in 2009) 
in Mariji (2010), brez njune pozitivne energije in volje bi stvar bila težko izvedljiva. 

Avtor: Gabrijel Kravanja 
Arhiv foto: Lea Lukner 
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DP v FUSTALU - ZREČE, 
12. 6. 2010  

Intervju: Robert Debevec 
 

1. Koliko je bilo nogometnih ekip? 
Bilo je prijavljenih 5 ekip, in sicer DGN MB, 
DGN CE, DGN VE, DGN LJ, DGN SLOV. 
KONJICE. 
2. Povej nam, s katerimi ekipami ste igra-
li? 
V predtekmovanju z: 
- DGN LJUBLJANA 
- MDGN VELENJE 
- MDGN SL. BISTRICA 
- DGN CELJE 
- DGN MARIBOR. 

3. Opiši nam, kako ste igrali tekme? 
Igrali smo še kar dobro, vendar je bilo premalo 
podaje in videlo se je, da je bilo premalo kondicij-
skega trenin-
ga. Manjkali pa 
so nam tudi 
boljši igralci kot 
so: Aleš Škof, 
Matej Tertinek 
in Shkelzen 

Dacaj. Če bi bilo več treningov bi potem bila boljša 
igra in dobra podaja. 

 
 

4. Kdo so bili igralci v naši ekipi DGN MB? 
Igralci iz DGNP MB so bili Robert Debevec, Andrej 
Vivod, Darko Kokol, Dominik Mohorko, Žiga Bede-
nik, Aleš Podbelšek, Gabrijel Kravanja. 
5. S katerimi ekipami ste zmagali? 
Na žalost smo vse tekme izgubili. 

6. Kam ste odšli po končanih tekmah? 
Igralci naše ekipe iz MB so po državnem prvens-

tvu odšli vsak po svoji poti, nekateri domov, nekateri pa še po drugih opravkih. 
 

Pripravila: Saška Cafuta 
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»Restavratorstvo-poslovna  
priložnost za invalide sluha  

- Intervju: Robert Marolt 
 
1. Kdaj ste prvič prepoznali vašo željo po 
delu v restavratorstvu? 
Pred 3 let sem spoznal delo restavratorstva. 
Delal sem v podjetju Gradom d.o.o., kjer sem 
se učil. Večinoma sem svoje znanje sam nad-
grajeval po lastnih idejah. Restavratorstvo je 
najbolj cenjeno delo od vseh gradbeniških del. 
 

2. Koliko časa že delate v tem zelo zanimi-
vem poklicu? 
Približno pol leta in sem že nabral veliko izku-
šenj. 
 

3. Ali lahko poveste kaj več o tem delu-
restavratorstva? 
Moja želja je, 
če bi tega 
dela bilo veli-
ko v Maribo-
ru, bi lahko 
se lahko 
z a p o s l i l o 
veliko gluhih. 
Vendar tega 
v Mariboru ni veliko. 
 

4. Ali ste imeli veliko zahtevnih strank? 
Naštejte kje ste že obnavljali objekte! 
 

Zahtevnih strank nikoli nisem imel. Največji 
projekt je bil v Grand hotelu Primus Ptuj. Tam 
sem večinoma delal na obdelavi ulitega kam-
na iz rimskega sloga. Prevzel sem največjo 
odgovornost in imel skupino 15 delavcev. 
 

5. Ali ste zadovoljni s tem delom? Zakaj? 
Zelo sem zadovoljen s tem delom saj mi je v 
veliko veselje. Zakaj? Ker se najdem v tem 
delu. 
 

6. Kaj bi povedali našim bralcem časopisa 
Naš glas o tem, da je možnosti za delo zelo 
veliko, samo pogumen moraš biti, da to 
uresničiš? 
Povem lahko to, da je to delo lepo in zahteva 
veliko ročne spretnosti. Vsekakor pa si je pot-
rebno pridobiti osnovno znanje.  
 

Intervju pripravila: Lea Lukner 

17. 9. 2010 - Ročna delavnica  
v podružnici na Ptuju 

 
Justina Vršič in Sanja Mertik sta organizirali 

ročne dela-
vnice v pod-
ružnici Ptuj. 
I z d e lo v a l i 
smo okvirje 
za slike. 
Imeli smo 
veliko razli-
č n e g a 
mater ia la : 

rože, listje, buče, vejice barvne … Rože niso 
bile prave ampak umetne, tudi ostale stvari so 

bile iz umetne mase. V delavnici nas je bilo 
šest oseb od tega en fant. Izdelali smo 12 
okvirjev za slike. Z našimi izdelki smo bile zelo 
zadovoljne in navdušene. Sašo Letonja pred-

sednik podružnice Ptuj je bil zadovoljen nad 
našimi izdelki ter pohvalil našo ustvarjalnost.  

 
Saška Cafuta 
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1. Ali ima veliko prebivalcev mladih oz. sta-
rejših težave s sluhom? Koliko? 
Naglušnost prizadene približno desetino ljudi 
različnih družbenih slojev in starosti, in kar 80 
% naglušnih ima izgubo sluha na obeh ušesih 
(binauralna izguba sluha). 
Večina naglušnih je stara prek šestdeset let, 
kajti pešanje sluha nastopi predvsem zaradi 
procesa staranja. 30 odstotkov ljudi nad šestde-
setim letom ima večjo izgubo sluha, zato šteje-
mo izgubo sluha za eno najpogostejših kronič-
nih motenj. Vsaj odstotek mladih do 25 let trpi 
za izgubo sluha do 25 decibelov, kar je že 
moteče pri sporazumevanju. Pri starejših od 
šestdeset let je takšnih desetina do polovica. 
Na tisoč novorojenčkov se eden do trije rodijo 
gluhi, v do 60 odstotkih primerov je vzrok genet-
ska okvara. 
 

2. Kaj svetujete mladim, da ohranijo sluh? 
Čemu se naj izogibajo? 
Predvsem hrupu. Kaj je hrup? Hrup je vsak 
zvok, ki zbuja nemir, ki moti človeka pri delu ter 
škoduje njegovemu zdravju ali počutju. Pri izpo-
stavljenosti večjemu hrupu pa lahko pride do 
trajnih okvar sluha. Večina mladih se ne zave-
da, da so okvare neozdravljive, saj so poškodo-
vani slušni živčni končiči. Skrbi podatek, da ima 
v Evropi že 10 odstotkov mladih do 25 let 
okvarjen sluh. Večina okvar je posledica zvočne 
travme. Rock'n'roll in rave partiji tu gotovo niso 
povsem nedolžni.  
Naš slušni sistem obremenjujeta tako stalno 
naraščajoč hrup cestnega prometa kot moderno 
stalno poslušanje predvajalnikov MP3 in sicer 
tja do 107 decibelov. Že 15-minutno poslušanje 
100 decibelov je preveč za uho. Če so ušesa 
okoli osemdeset decibelov brez posledic pripra-
vljena prenašati dva dni, jih bodo sto prenašala 
le dobro uro, sto petnajst pa le tri minute na 
teden. Kaj nas čaka? Mladež naj bi oglušela 30 
let prej, kot bi sicer, desetina današnjih trideset-
letnikov, ki posluša preglasno glasbo, bo že v 
naslednjem desetletju morala nositi slušne apa-
rate. Med dejavniki, ki lahko neposredno vpliva-
jo na sluh, so še pitje alkohola, kajenje, uživan-
je poživil,  nezdrava hrana in pomanjkanje spa-
nja, zato so načela zdravega načina življenja 
enako pomembna za sluh kot za preostala pod-
ročja zdravja. 

3. Ali veliko naglušnih ljudi pride po nasvet? 
Če mislite preden se odločijo za pregled pri 
zdravniku je odgovor, da manj kot bi bilo 
pričakovano, glede na problematiko in na 
posledice dolgotrajne naglušnosti. Naglušnost v 
začetni fazi pač ne boli. 
 

4. Kako lahko pridobi naglušna oseba slušni 
aparat( SA)? 

Če ga želi pridobiti preko naročilnice za MTP 
(medicinsko tehnični pripomoček), mora pri 
izbranemu zdravniku pridobiti napotnico za 
ORL specialista. 
1. ORL-specialist bo izmeril vašo slušno 
sposobnost. Preizkus sluha, ki se izvede z 
najsodobnejšo tehnologijo traja le nekaj minut 
in zanesljivo ugotovi morebitno izgubo sluha. 
Če bo ugotovljena okvara sluha, vam bo ORL-
specialist po potrebi predpisal SA. Slušni 
aparati (SA) so registrirani medicinsko tehnični 
pripomočki. 
2. Svetovanje in izbira SA: slušni akustiki iz 
našega podjetija (Neuroth slušni aparati 
d.o.o.), ki se specializirano ukvarjamo s SA 
vam bodo na podlagi vrste, stopnje okvare 
sluha in vašega življenjskega stila svetoval, 
kakšen SA izbrati. Akustik bo za osnovo pri 
nastavitvi individualno prilagodljivih SA uporabil 
izdelan avdiogram. Za natančno prilagajanje SA 
bo akustik izdelal odtis vašega ušesa. 
3. Prilagajanje SA: Po računalniško podprti 
izdelavi po meri prilagojenega SA bo sledilo  
prvo pomerjanje SA v našem najbližjem 
slušnem centru. Slušni akustik bo SA skupaj z 
vami nastavil glede na vaše individualne 
potrebe. 
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4. Preizkušanje in natančno prilagajanje: Po 
prilagoditvi in preizkusu SA, bi morali v 
določenem časovnem obdobju doseči naš sku-
pen cilj – vaš boljši sluh. V nasprotnem primeru 
se izvede dodatna nastavitev SA in ponoven 
preizkus. 
 

5. Kdo ima pravico do slušnega aparata? 
Zavarovane osebe imajo pravico do slušnega 
aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enos-
transko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z 
zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s ton-
sko in govorno preiskavo sluha in testiranjem 
karakteristik slušnega aparata ugotovljeno, da 
je s slušnim aparatom mogoče doseči rehabili-
tacijski učinek. 
 

6. Standardni oz. nadstandardni slušni apa-
rat – razlika? 

Razlika med standardnim in nadstandardnim 
SA je v tehnologiji. Nadstandardni SA omogo-
čajo boljše razumevanje tudi v težjih slušnih 
situacijah. 
 

7. Ali je pravica do slušnega aparata ( brez 
lastnega doplačila) sorazmerna z njegovo 
okvaro sluha? 
Za vse vrste naglušnosti velja enak cenovni 
standard (izjema otroci do 20. leta starosti, ki 
imajo pravico do t.i. ”digitalnega slušnega apa-
rata” in za te aparate je cenovni standard višji). 
 

8. Na kaj morajo biti pozorni pri izbiri sluš-
nega aparata? 
Da izberejo kvaliteten aparat, ki jim bo dobro 
služil vsaj 6 let (trajnostna doba). Uporabnik naj  

izbere dobavitelja, ki ima dober servis in široko 
izbiro aparatov, in je prisoten po vsej Sloveniji. 
Neuroth slušni aparati smo s 13 poslovalnicami 
v Sloveniji in s zastopstvom za štiri največje 
svetovne proizvajalcev SA ter s hitrim in kvalite-
tnim servisom in še z ostalo široko ponudbo, 
sigurno pravi naslov za naglušne.  
Mislim, da je pomembno, da dandanes, ko se 
pri SA mesečno pojavljajo novi modeli, zaupajo 
akustiku, ki bo jim svetoval z upoštevanjem več 
parametrov: po stopnji naglušnosti, obliki in veli-
kosti sluhovoda, kako močno se izloča ušesno 
maslo, način življenja uporabnika (v kakšnih 
zvočnih okoljih se uporabnik giblje), možnost 
upravljanja s slušnim aparatom ... Ko se slušni 
aparat izbere, se ga programira po uporabniko-
vih potrebah. 
Upoštevati je treba, da večina kakovostnih sluš-
nih aparatov lahko deluje samodejno, ravnanje 
z njimi je enostavno. Novejši slušni aparati 
(srednjega in višjega cenovnega razreda) imajo 
tudi to lastnost, da so povezljivi z drugimi tehni-
čnimi aparati, kot so mobilni telefon, televizija, 
MP3. Pri boljših aparatih slušni aparat že sam 
prepozna situacijo, v kateri se nahaja uporab-
nik, na primer izloči moteči hrup iz ulice. 
9. Kaj je ušesni vložek/oliva? 
Ušesni vložek je pomemben del slušnega apa-
rata, preko katerega se zvok prenaša iz zauhe-
ljnega slušnega aparata v uho. Njegova ključna 
prednost izhaja iz njegovega prileganja uporab-
niku – izdelan je po odtisu posameznega uše-
sa. 
10. Kaj pomeni trajnostna doba slušnega 
aparata? 
Trajnostna doba pripomočka je obdobje, pred 
iztekom katerega zavarovanec ni upravičen do 
novega pripomočka v breme obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja. 
Zavarovana oseba ima pravico do novega pri-
pomočka še pred iztekom trajnostne dobe in 
sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih 
sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček 
neustrezen. Predlog za nov pripomoček pred 
iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni 
zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani 
zdravnik. 
Za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti – 2 
leti; 
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za otroke od 6. leta do dopolnjenega 15. leta 
starosti – 3 leta; 
za druge zavarovane osebe - 6 let; 
Trajnostna doba za digitalni slušni aparat za 
naglušne zavarovane osebe do 20. leta starosti, 
ki imajo digitalni slušni aparat, ki jim omogoči 
boljši razvoj govora, razumevanje in sporazu-
mevanje od standardnega aparata, je 5 let. 
12. Vzdrževanje slušnega aparata: 
- kdo poravnava stroške? 
V garancijski dobi, stroške reklamacij in popravil 
pripomočka in niso posledica neustreznega 
in nestrokovnega ravnanja zavarovane ose-
be, poravna dobavitelj. 
-kaj zajema vzdrževanje? 
Redno vzdrževanje vključuje letni pregled s čiš-

čenjem (ali max. 6- krat-
no čiščenje) slušnega 
aparata v celotni trajnost-
ni dobi pripomočka, kon-
trolni pregled po potrebi 
in ponovne prilagoditve 
oziroma nastavitve. 
Pravico do rednega vzdr-
ževanja slušnega apara-
ta uveljavlja zavarovana 

oseba pri dobavitelju pri katerem je aparat 
nabavljen. 
-kaj storiti, če se slušni aparat pokvari? 
Uporabnik naj se zglasi na izdajnem mestu, kjer 
je prejel SA. Manjše težave bo odpravil njegov 
akustik za SA, če je okvara večja pa bo akustik 
poslal SA na servis. 
13. Popravilo slušnega aparata po izteku 
garancijske dobe. 
Po izteku garancijske dobe dobavitelj krije stro-
ške popravil do 50% vrednosti cenovnega stan-
darda. Strošek nad 50% vrednosti zamenjav 
delov pa prevzame zavarovana oseba. 
Pomembno( Glej navodila odbora naglušnih 
oseb ZDGNS pod pomembno opozorilo): V 
primeru, da uporabnik ne opravi letnega pregle-
da s čiščenjem izgubi pravico do poravnave 
stroškov rednega vzdrževanja slušnega apara-
ta. Popravila izven garancijskega obdobja, ki 
niso del rednega vzdrževanja so normalna sto-
ritev, ki jo pokriva uporabnik sam. 
 

Pripravil: Srečko Ostreuh  

ZAHVALA PODJETJU SLUŠNIH 
APARATOV »NEUROTH« 

 

Društvo gluhih in naglušni Podravja Maribor 
je invalidsko društvo, ki že 77 let pomaga glu-
him invalidom, ima preko 490 odraslih gluhih, 
naglušnih  in gluhoslepih članov. Med osnov-
nimi dejavnostmi Društva je tudi skrb in stro-
kovna pomoč invalidom sluha pomoč na 
domu, spremljanje in prevoz v prostore druš-
tva v Mariboru in v podružnici  na Ptuju, kjer 
se odvijajo različne aktivnosti. 

Vseskozi je prisoten problem prevoz oseb, 
saj te prevoze organiziramo člani sami s svo-
jimi osebnimi avtomobili. 

Strokovno vodstvo društva se je letos odloči-
lo, da napiše prošnje za pomoč pri nakupu 
avtomobila za prevoz ostarelim gluhim, 
naglušnim in gluhoslepih oseb v društvo. 

Veseli  smo, da ima podjetje »NEUROTH« 
posluh in je našemu društvo po svojih močeh 
pomagalo prispevati denarna sredstva  za 
nakup avtomobila »Avtomobil-pomoč invali-
dom«. 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
se že drugič iskreno zahvaljuje podjetju 
»NEUROH« slušni aparati d.o.o., Ljubljanska 
ulica 3, Maribor, za njihovo izkazano pomoč. 

Srečko Ostreuh 
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litev oziroma prijavo za iskanje zaposlitve. Pro-
gram vsebuje vse, kar gluhi potrebujemo, kar 
pomeni, da je na ekranu tolmač slovenskega 
znakovnega jezika, ki sproti tolmači nerazum-
ljive besede in razna navodila. Tako veliko 
lažje napišemo svoj življenjepis in delovne 
izkušnje.  

Na tečaju nas je bilo 22 gluhih in naglušnih 
oseb. Potrdila o opravljenem tečaju smo prejeli 
po zaključenem tečaju, kjer so pripravili tudi 
tiskovno konferenco na kateri so sodelovali: 
- Prof.dr. Igor Tičar; dekan Fakultete za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko,  
- Prof. dr. Matjaž Debevc; Fakulteta za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko, 
- Primož Kosec; Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 
- mag. Dorotea Verša; Zavod RS za zaposlo-
vanje 
- Milan Kotnik – sekretar Društva GNP Maribor 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
 

Tamara Lah 

Na tečaju nas je seznanila Ines Kozuh z vabi-
lom za medije na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko znotraj Inštituta za 
avtomatiko in v okviru evropskega projekta 
Deafvoc2 (program Vseživljenjsko učenje) raz-
vili prvi celoviti prilagojeni e-izobraževalni sis-
tem, prilagojen za gluhe in naglušne. Celotno 
gradivo je prevedeno v slovenski znakovni 

jezik in vsebuje številne inovativne prispevke. 
Gradivo odlikujejo inovacija v svetovnem 
pogledu – prosojni spletni video tolmača za 
znakovni jezik, preoblikovana e-učilnica 
(Moodle) z dodanimi video posnetki tolmača z 
zvokom in podnapisi ter v slovenščino preve-
den videokonferenčni sistem. 

V projektu smo sodelovali tudi z Zavodom RS 
za zaposlovanje, Zavodom za gluhe in nagluš-
ne Ljubljana ter Društvo, gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor. Da bi prikazali pomembnost 
slovenskega znakovnega jezika na spletu in 
za potrebe zaposlovanja gluhih in naglušnih, 
smo pripravili e-gradivo z naslovom »Kako do 
zaposlitve«. Tečaj je potekal od 13.9. – 17.9.. 
Učili smo se kako napišemo prošnjo za zapos-
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Sem Srečko Ostre-
uh, drugorazredni 
državljan RS, ki 
živim v SVETU 
TIŠINE. Udeležil 
sem se letošnjega 
M e d n a r o d n e g a 
d n e v a  g l u h i h , 
naglušnih in gluhos-
lepih, ki je bil v 
soboto, 18. septem-
bra 2010 v čudovi-
tem mestu Tržič, ki 
ga je odlično orga-

niziralo Medobčinsko društvo gluhih, naglušnih 
in gluhoslepih za Gorenjsko – AURIS iz Kranja, 
ki so ga pripravili vsi člani skupaj s predsedni-
kom društva g. Borisom Horvatom in sekretarko 
društva go. Zlato Crljenko. Čestitam tudi dolgo-
letnemu predsedniku društva g. Tomcu, ki je kot 
dolgoletni predsednik gradil mostove med druš-
tvom in javnimi službami na Gorenjskem. Prire-
ditev je potekala v polno zasedeni športni dvo-
rani tržiških olimpijcev z dobrim kulturnim pro-
gramom, za kar se iskreno zahvaljujem in česti-
tam. Razveselil me je video-nagovor predsedni-
ka države Slovenije dr. Danila Turka, ki je s 
pomočjo tolmača in studia ZDGNS nagovoril 
vse udeležence mednarodnega dneva gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih preko video prispevka 
in povedal, da se bo skupaj z Zvezo gluhih 
vključil v pripravo Zakona o izenačevanju invali-
dov. Skupaj s predsednikom Društva gluhih in 
naglušnih Podravja g. Bedrijo Črešnikom in 
strokovnim delavcem društva g. Milanom Kotni-

kom, sem se udeležil sprejema pri  županu Trži-
ške občine mag. Borutu Sajovicu, ki je tudi pos-
lanec v Državnem zboru RS. Sprejem pri 

županu Tržiča je bil sproščen in prijeten. Poziti-
vno je poslušal mnenja in predloge predsedni-
kov in sekretarjev društev s katerimi se srečuje-
jo gluhi, naglušni in gluhoslepi drugorazredni 
državljani RS. Obljubil je vso podporo pri pripra-
vi zakona o izenačevanju invalidov, zakon o 
osebni asistenci, zakonu o dolgotrajni oskrbi v 
DZ. Skupaj z vodstvom Društva gluhih in naglu-
šnih Podravja Maribor s predsednikom g. Bedri-
jo Črešnikom in strokovnim delavcem sekretar-
jem g. Milanom Kotnikom smo izročili plaketo 
MOM in Županovo steklenico, županu Tržiča in 
tudi poslancu DZ mag. Borutu Sajovcu v zahva-
lo za prizadevanje pri podpori zakonov o pravi-
cah gluhih, naglušnih in gluhoslepih državljanov 
RS. 

V  veliko čast mi je, da se lahko zahvalim tudi 
Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
da so mi omogočili, da sem se udeležil medna-
rodnega dneva gluhih v Tržiču. Globoko iz srca 
se zahvaljujem vodstvu Društva gluhih in naglu-
šnih Podravja Maribor, da se  že sedem let sku-
paj z Zvezo gluhih aktivno vključuje pri pripravi  
novih zakonov o izenačevanju pravic invalidov, 
zakona o izenačevanju možnosti invalidov, 
zakona o osebni asistenci, zakon o dolgotrajni 
oskrbi. Spoštovani  strokovni delavec-sekretar 
DGNP Maribor g. Milan Kotnik vedno opozarja, 
da država Slovenija vse od osamosvojitve leta 
1991 še ni uredila ustreznih zakonov v Ustavi 
RS  zapisanih pravic o socialni državi, o 
enakosti, dostopnosti in prepovedi diskrimi-
nacije za to izjemno težko populacijo invali-
dov sluha. 
»DA, TUDI GLUH IN NAGLUŠEN JE ČLOVEK, 
KI IMA ENAKE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
KOT VSI!« (citat: Milan Kotnik) 

Srečko Ostreuh 



17 

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SMO ČESA TAKEGA SPLOH SPOSOBNI? 

November 2010      

 

Gluhi in naglušni člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor smo se v petek 22. 
oktobra 2010 v Dvorani Gustaf v Pekarni, Ob železnici 8, Maribor, udeležili 4. konference 
nevladnih organizacij v Podravju. 
V kulturnem centru Pekarna je potekala konferenca nevladnih organizacij, namenjena raz-
voju nevladnih organizacij z usposabljanjem in izobraževanjem, podpornimi storitvami, 
informiranjem in mraženjem nevladnih organizacij. 

V Podravju deluje 3000 nevladnih organiza-
cij. Želja nevladnih organizacij je, da lahko 
skupaj pričnemo postavljati temelje za večji 
vpliv nevladnih organizacij v lokalni samou-
pravi in na lokalno samoupravo, povečati 
institucionalno in administrativno usposob-
ljenost in nove zaposlitvene možnosti. 
Sporazum med občino in nevladnimi orga-
nizacijami je namenjen razvoju tesnega, 
učinkovitega in enakopravnega sodelovanja 
pri izobraževanju kvalitete življenja občank 
in občanov. 

Zavedamo se, da lokalna politika in njeno odločanje pomembno vplivajo na delovanje nev-
ladnih organizacij. S tem sporazumom dosežemo, da bo ta vpliv pozitiven in v dobrobit 
vseh. 
» Želimo biti enakovreden partner državi, občanom in gospodarstvu ter skupaj z nji-
mi zavzemati za blaginjo družbe« je povedal Bojan Golčar, vodja projekta Regionalno 
stičišče NVO (nevladna organizacija) Podravja v Zavodu PIP. 
Kaj lahko NVO storimo za skupnost? 
Zagotavlja uresničevanje temeljnih ustavnih 
pravic, izvaja javne storitve s koncesijami 
ali javnimi programi na področjih vzgoje, 
izobraževanja, kulture, zdravstva, socialne-
ga zdravstva, turizma, športa ipd. 
V Mariboru so različne NVO (skupaj z dru-
gimi partnerji) oblikovale Svet invalidov, ki 
je posvetovalno telo župana. 
Župan Mestne občine Maribor Franc Kan-
gler je  4. konferenco nevladnih organizacij 
v Podravju označil za zelo pomembno, saj 
da lahko s sodelovanjem predloge nevladnikov tudi uresničijo. 
Predstavitve 4. konference nevladnih organizacij v Podravju, smo se udeležili Tamara Lah, 
Srečko Ostreuh in tolmačica slovenskega znakovnega jezika Suzana Novak-Krsteski. 
 

Srečko Ostreuh 
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NAŠ GLAS         

MEDNARODNI DAN V TRŽIČU 
 

Zjutraj smo se 
zbrali na žele-
zniški postaji 
v Ptuju od 
koder nas je 
kombi odpel-
jal proti Slo-
venski Bistrici 
do bencinske 

črpalke. Tukaj smo presedli na avtobus, ki je 
bil organiziran iz Maribora. 
Nato smo se odpeljali na pot do Blagovice. 
Vmes smo imeli postanek 15 minut, kjer smo 
se okrepčali s kavico. 
Pot nas je vodila mimo Kranja in kaj kmalu 
smo prispeli do Tržiča. Zbranih je bilo že veli-
ko ljudi. 

Postregli so nam s toplo malico - golažem. Po 
malici smo sledili načrtovanemu programu. 
Sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedo Čre-
šnik  ter jaz smo skupaj z ostalimi sekretarji in 
predsedniki obiskali tržiškega župana. Ostali 
člani so se udeležili kulturnega programa v 
dvorani. Ker sem imel seboj fotoaparat sem 
napravil kar nekaj lepih posnetkov. Po konča-
nem druženju smo se vrnili nazaj v dvorano, 
ker smo  se tudi sami udeležili kulturnega pro-
grama. Po končanem kulturnem programu je 
sledilo vse splošno druženje, ki je potekalo ob 
dobrem kosilu. Srečal sem veliko svojih sošol-
cev katere že zelo dolgo nisem videl tako, da 
smo imeli veliko različnih in prijetnih tem za 
pogovor. Po končani prireditvi smo se ponov-
no zbrali skupaj in se odpravili na avtobus, ki 
nas je v poznih večernih urah varno pripeljal 
domov.  
 

Dominik Mohorko 

10. OBLETNICA  JUBILEJNE 
ŠTEVILKE NAŠ GLAS  
 

16. junija smo 
pripravili pra-
vo proslavo 
ob 10. obletni-
ci izhajanja 
časopisa NAŠ 
GLAS. 
 

En prosto smo pripravili tako, da smo imeli 
razstavo tehničnih pripomočkov in različne 
izdaje časopisa Naš Glas. Prostor je bil lepo 

okrašen in 
zelo zanimiv 
za naše 
goste, ki so 
si to razsta-
vo z zelo 
velikim zani-
m a n j e m 
ogledali. 

Proslava na kateri je bilo udeleženih veliko 
zunanjih gostov in seveda tudi naših članov, je 
bila pravo 
preseneče-
nje za njih, 
saj smo se 
zelo potru-
dili tako z 
predstavitvi-
jo društva 
kakor tudi s   

k u l t u r n i m 
programom po katerem je sledila slavnostna 
podelitev plaket in priznanj. Zame je to bilo 
nekaj posebnega saj sem prvič sodelovala na 
takšni proslavi, kjer sem stala pred publiko in 
bilo mi je v veliko čast, da sem sodelovala pri 

podeljevanju plaket 
najbolj zaslužnim 
osebam, ki so na 
kakršenkoli način 
prispevale k uspešni 
izdaji časopisa Naš 
Glas. 

Tamara Lah 
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Dan nevladnih  
organizacij  

7. 6. 2010 v Ljubljana 
 

Skupaj z Leo Lukner sva se 
udeležili predavanja »Dan 
nevladnih organizacij«, ki je 
bilo pripravljeno skupaj z 
organizacijo MISSS. Preda-
vanje je potekalo 7. junija v 
Ljubljani. Zraven naju je bil 
tudi tolmač slovenskega 
znakovnega jezika Oto Hra-
stnik. 

Dogodek:« Premagajmo 
digitalno ločnico-Microsoft v 
sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami« so nam 
predstavili z nekaterimi teh-
nološkimi novostmi in ugod-
nosti za neprofitni sektor ter 
pomembnost e-znanja za 
boljši položaj na trgu delov-
nih sil in še nekaj tem pove-
zanih z mediji. 
Z Leo sva se udeležili tistih 
predavanj, ki so bila najpo-
membnejša za nas gluhe in 
sicer: Dynamics CRM in 
upravljanje odnosov s stran-
kami v neprofitnem sektorju, 
TechSoup in Slovenija: par-
tnerstvo za prihodnost nev-
ladnih organizacij in E-
znanje za e-iskanje zaposli-
tve. 

Saška Cafuta         

KOSTANJ 
 
Vsestranski hranljiv obrok. 
Kostanj je visokoenerget-
sko živilo, ki ima obenem 
obilico hranljivih snovi. 
Bogat je z vitamini skupine 
B ter kalcijem, kalijem in 
magnezijem.  

Sto gramov pečenega kos-
tanja vsebuje 250 kilokalo-
rij, enako količina kuhane-
ga pa 180 kilokalorij.  
Primeren je tudi za pripra-
vo sladic, kot so kostanje-
ve kocke in vanilijeve kre-
me s kostanjem.  

Zaradi visoke vsebnosti 
škroba lahko iz njega izde-
late moko, primerno za pri-
pravo peciva in kruha oku-
sen pa je tudi kot pire ali 
kot dodatek jedem in 
juham. 

Veronika Hribar 

DOGODKI V SLIKI 

Tamara, Dominik in Saška 

Izdelava buče  v podružnici Ptuj 

Sodelovanje 

Ročna delavnica v podružnici Ptuj 

Končni izdelki 
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Kako vemo, da je naš imun-
ski sistem oslabljen? 
Bolezen je znak, da je naša 
odpornost padla oziroma da je 

naš imun-
ski sistem 
oslabljen. 
Ravnoves-
je v telesu 
se poruši. 
Vzroki za 
takšna sta-

nja so različni: od škodljivih 
sevanj, stresa, depresij, slabe-
ga spanca, neravnovesja med 
delom in počitkom, do pretira-
nih skrbi, nezdrave hrane, raz-
nih škodljivih oblik zasvojenosti 
z alkoholom, s tobakom ali celo 
z drogo. Kar nekaj znakov kaže 
na to. Nekateri so vidni, kot npr, 
mastni ali suhi lasje, izpadanje 
las, bolečine brez razloga, utru-
jenost, zamašen nos, izcedek iz 
nosu, krhki nohti, nekatere pa 
se občuti kot pobitost, nemoč, 
depresija ali pretirana občutlji-
vost. 
Kaj lahko storimo sami? 
Krepitev imunske odpornosti je 
ključ za vzdrževanje zdravega 
življenja. Da je pravilna prehra-
na – uravnotežena in pridelana 
na zdrav način – temelj zdrave-
ga organizma, je znano že dol-
go časa. Če temu dodamo še 
dovolj počitka in spanja, samo 
naredili še več zase. Zaploska-
mo pa lahko vsem, ki se zave-
dajo, da je tudi vsakodnevno 
oz. dovolj pogosto športno živ-
ljenje, ki požene kri po 
žilah, tista pika i, ki največ dop-
rinese k posameznikovemu psi-
hofizičnemu zdravju. 
Vpliv športa na imunski sis-
tem 
Šport ni nova filozofija ali trenu-
tna modna muha. Šport je 
osnovna potreva človeka, ki je 
žal velikokrat zanemarjena.  

Znanstveno je dokazano, da 
šport krepi imunski sistem. 
Njegovi učinki blagodejno 
delujejo na srčno-žilni sistem. 
Z boljšo prekrvavljenostjo tele-
sa se aktivirajo imunske celi-
ce. Stre dodobra načenja 
imunski sistem, šport pa ga 
odpravlja. Še tako naporen 
dan v službi bo zbledel, če 
bomo pognali sovje noge na 
hitrejši sprehod, hojo v hrib ali 
tek. Presnova in metabolizem 
se izboljšata, krepi se naša 
samopodoba in vse to pomeni 
dobro  psihofizično počutje. Pri 
športu uživajo vsi čuti, saj se 
sproščajo hormoni sreče. 
Šport nas tudi pomlajuje in 
kombinacija vsega naštetega 
je za nas kot zadetek na tom-
boli. Zavedajmo pa se, da je 
športna aktivnost ugodna za 
organizem, dokler vsestransko 
izboljšuje počutje in zmoglji-
vost – fizično, psihično, delov-
no in socialno. 
Z redno telesno vadbo 
Ukvarjajte se s hojo, tekom, 
plavanjem. Pri teh oblikah 
gibanja in hrbtenica v najbolj-
šem položaju. Gibanje poma-
ga vezem, da ostajajo prožne, 
mišicah, da opravljajo svojo 
podporno funkcijo, predvsem 

po ohranja sklepe in medvre-
tenčne ploščice gibljive. Keg-
ljanje, tenis, golf in ostali špor-
ti, pri katerih prihaja do nesi-
metričnega gibanja v pasu, 
niso najprimernejše oblike 
gibanja za osebe, ki imajo 

težave s hrbtenico. Vadite v 
okviru svojih zmožnosti in 
zmogljivosti. Ob pojavu boleči-
ne z vadbo takoj prenehati. 
S pravilnim spanjem 
Položaj hrbtenice je pravilen, 
ko si pri spanju na hrbtu kole-
na podložimo z blazino, pri  
spanju na boku pa položimo 
blazino, pri spanju na boku pa 
položimo blazino med upog-
njena kolena. Pazite, da boste 
našli pravo ravnotežje, saj se 
gornji kolk ne sme prevračati 
naprej kajti pri tem pride v hrb-
tu do zasuka. Za spanje je od 
vseh položajev še najmanj pri-
poročena lega na trebuhu, saj 
prihaja zaradi nagnjenosti gla-

ve vstran do preobremenjeno-
sti vratnih vretenc. Priporoče-
no je, da za spanje uporablja-
mo dovolj veliko posteljo, na 
kateri se nam ni treba krčiti in 
zvijati, saj nam nudi dovolj pro-
stora za sproščeno spanje. 
Ležišče naj bo zmerno trdo, da 
se bo še prilagajalo našemu 
telesu, a hkrati ne bo tako 
mehko, da bi se vanj kar ugre-
znili. Vzmetnico redno obračaj-
te. Za dober spanec potrebuje-
te še kakovosten vzglavnik, ki 
bo optimalna opora vaši vratni 
hrbtenici (torej niti previsok niti 
prenizek). 
 

Prepisano: ABC Zdravje 
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da 
komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku. 

Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati. 
Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na 
naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate na sledeči način:  

- Mobitel: SMS sporočila, 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 olajša živ-
ljenje.                                                                                             Info Druš-

DEŽURNI TOLMAČ 

Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč zaradi 
bolezni, ...). Dežurni tolmač GSM številka:  041/789 555.  

Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in 
praznikih.                                                                                                      

 Info Društva 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do 
tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje tudi zahtevati.  

Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/pravice-
gluhih-in-naglusnih-studentov/.  

Info društva 

 PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA 

Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tol-
mačev 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 
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RAČUNALNIŠKI NASVETI Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com  
so objavljeni računalniški nasveti, primerni in  razumljivi za gluhe ljudi. 
Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri  obvlado-
vanju in čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor 
potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića. 

PRIPRAVA VIDEO NOVIC  

Vljudno vabljeni k pripravi video novic v Društvu vsako sredo in petek 
popoldan. Prijave pri predsedniku društva. 

Vsak petek ob 18:00 uri poteka INFO-OKROGLA MIZA za infor-
miranje članov v podružnici Ptuj. Informacije pripravljata sekretar 
Milan Kotnik in predsednik Sašo Letonja. 

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka INFO-OKROGLA MIZA za informi-
ranje članov. Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsed-
nik Bedrija Črešnik. 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 
računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in 
e-učenje v družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je ure-
jen poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporab-
ljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo 
video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti. 

PODRUŽNICA PTUJ, Potrčeva ulica 34, Ptuj.  

Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure. 

Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00 
do 22.00 ure. 

Vljudno vas vabimo k ogledu nove SPLETNE STRANI na: 
www.facebook.com, kjer prav tako objavljamo vse informacije in obve-
stila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju. 

Brezplačno izobraževanje "KAKO DO ZAPOSLITVE?" je namenjeno 
vsem gluhim in naglušnim osebam, ki se želijo seznaniti s tem, kako 
priti do zaposlitve.  

Dostop kot gost za ogled: http://ara.uni-mb.si:85/login/index.php 
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Vsak zadnji petek ob 17 uri v mesecu organiziramo v Društvu 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Mari-
bor »ROČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE«. Delavnice so 
namenjene vsem, ki jih zanima izdelovanje in priprava izvirnih 
ročnih izdelkov. Vljudno vabljeni.   

ZAČETNI TEČAJ učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih 
oseb se začne v četrtek 9. septembra ob 17:00 uri v sejni sobi društva. 
Tečaj bo vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl. 

NADALJEVALNI TEČAJ učenja slovenskega znakovnega jezika glu-
hih oseb se začne v  sredo 8. septembra ob 17:00 uri v sejni sobi druš-
tva. Tečaj bo vodila tolmačica Kaja Zlatka Hötzl. 

ČLANI SEKCIJE UPOKOJENCEV se bodo srečevali vsak 
petek popoldan. Organiziran bo program za aktivno preživlja-
nje prostega časa (ročne delavnice, šaljive igre, ...), ki ga 
bodo pripravile sodelavke v programu javnih del Saška Cafu-
ta in Lea Lukner. Srečanja bodo potekala od 17.00 do 19.00 
ure v prostorih Društva. 

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

Strokovno pomoč nudimo gluhim in naglušnim občanom ter njihovim 
svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični pripomoč-
ki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah invalidov slu-
ha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine) v Društvu gluhih 
in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor v času 

uradnih ur vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9. do 12. ure in 16. 
do 18. ure. Vljudno vabljeni.  

Ko vesolje pojmujemo kot program, atomi predstavljajo delce informacij,  

ki delujejo točno tako kot že poznani računalniški biti.  

So bodisi »vključeni« kot fizična materija bodisi »izključeni« kot nevidni valovi. 

          Gregg Braden  
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VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU IN OBISKU PRIREDITEV  

Vljudno vabljeni k sodelovanju IN  

OBISKU PRIREDITEV 

V pisarni Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor na Trubarje-
vi 15 in pisarni podružnice Ptuj, Potrčeva 34 na Ptuju se lahko prija-
vite v času uradnih ur na RAZPIS Zveze društev gluhih in nagluš-
nih Slovenije za koriščenje POČITNIŠKIH KAPACITET V KRANJ-

SKI GORI IN MORAVSKIH TOPLICAH v času novoletnih praznikov 2010-2011 in 
zimskih počitnicah 2010-2011. Vljudno vabljeni. 

Vsako nedeljo imamo v športni dvorani Campus Ptuj 
»TRENINGE NOGOMETA IN ODBOJKE« od 16.00 do 17.30 
ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije-Aleš Škof. Vljudno 
vabljeni. 

TEČAJ »UČENJE TEŽJIH IN NERAZUMLJIVIH BESED ZA 
GLUHE OSEBE« bomo od 29. oktobra dalje 1x meseč-
no organizirali ob prisotnosti tolmačice slovenskega znakovnega 
jezika ter prostovoljk 2. gimnazije Maribor v Društvu gluhih in 

naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor  Vljudno vabljeni. 

SVEČANA PROSLAVA OB 1. OBLETNICI DELOVANJA 
PODRUŽNICE PTUJ, bo v petek 10. decembra 2010, ob 16 
uri v prostorih podružnice na Ptuju.  Člani podružnice bodo pri-
pravili v sodelovanju z mariborskimi člani kulturne sekcije 
bogat kulturni program, na katerem bodo tudi predstavniki 

Mestne občine Ptuj ter predstavniki medijev. Vljudno vabljeni.  

ČLANI SEKCIJE KULTURE  

imamo vaje vsak dan od 16.00 do 19.00 ure v prostorih Društva. 
Vaje potekajo pod mentorstvom g. Bojana Maroševiča. 



November 2010      

OBVESTILA, VABILA IN ZAHVALA 
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DOPISNIKI - NAŠ GLAS 
 

K sodelovanju in pisanju člankov vabimo 
tudi vas drage članice in člani Društva, 
Vaše prispevke in zgodbe prinesite v 
Društvo do 3. decembra, da bomo skupaj 
nadaljevali bogato 10-letno zgodovino 
izhajanja časopisa Naš glas. 
 

Uredništvo časopisa Naš glas 

 

OBVESTILO ZA NAGLUŠNE 
OSEBE S SLUŠNIM APARATOM 
V občinski stavbi Mestne občine Maribor, 
Ul. heroja Staneta 1, si lahko sposodite 
CM sistem (indukcijsko zanko za 
naglušne) za urejanje zadev na občini, s 
čimer boste lažje komunicirali in boljše 
razumeli govorjeno besedo za urejanje 
zadev na občini oz. upravni enoti. Dobite 
jo pri varnostniku ob predhodni identifika-
ciji in vpisu na seznam. 

Info DGNP Maribor 

V petek 17. decembra 2010, ob 15 uri v prostorih Društva gluhih in 
naglušnih Podravje Maribor, Trubarjeva 15, organiziramo NOVOLETNI 
ŠAHOVSKI TURNIR. Najboljši trije dobijo pokale. Tekmovalci dobijo 
sendvič + napitek. Prijave do 26. 11. 2010 pri kapetanu šahovske sek-
cije-Jožetu Trefaltu. Vljudno vabljeni. 

29. januarja 2011 bo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
organiziralo »6. MEDNARODNI TURNIR V FUTSALU IN ODBOJKI 
ZA ŽENSKE« (športna dvorana Sl. Bistrica, dvorana Tabor in ŠTUK 
Maribor). Vabljeni vsi ljubitelji športa. 

Ministrstvo za okolje in prostor je 4. 11. 2010 objavi-
lo naslednje sporočilo za javnost 
V skladu s sklepi in stališči Vlade Republike Slovenije, Geo-
detska uprava Republike Slovenije (GURS) podaljšuje rok za 
posredovanje pripomb na modele vrednotenja.  

Če se lastniki ne strinjajo s poskusno izračunano vrednostjo nep-
remičnin, lahko posredujejo pripombe na modele vrednotenja preko obrazca E ali pa preko splet-
ne aplikacije. Geodetska uprava bo upoštevala vse pripombe, ki jih bo prejela do 25. 1. 2011.  

GURS prosi lastnike nepremičnin, da istočasno sporočijo tudi spremembe podatkov o nepremič-
ninah in uredijo lastništvo svojih nepremičnin v registru nepremičnin. Spremembe podatkov o 
nepremičninah in lastništvu bodo lahko lastniki posredovali tudi kasneje. Pomembno je, da bodo 
podatke o svojih nepremičninah uredili do uporabe podatkov v davčne namene. 

 

V svojem življenju moramo postati prav to,  

kar želimo doživeti v svojem svetu. 

    Gregg Braden 
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ZAHVALA 

 

ZAHVALA OB KULTURNEM VEČERU INVALIDOV MARIBORA 

 

Svet invalidov Mestne občine Maribor in invalidska društva Maribora aktivno sodelujejo že od ustanovit‐

ve Sveta invalidov septembra 2009. Ob izvedbi Športnih iger invalidov Maribora maja 2010 smo pokazali, 

da znamo in hočemo sodelovati. Dne 14.9.2010 pa smo dočakali večer, ki smo si ga vsi želeli, in sicer Kul‐

turni večer  invalidov Maribora. Dokazali smo, da zmoremo! Invalidska društva Maribora ste se množič‐

no in z veseljem aktivno odzvala na pobudo Sveta invalidov MOM, da pripravimo Kulturni večer invalidov 

Maribora. Kazinska dvorana SNG Maribor je pričarala dodatno svečano atmosfero.                                                         

Z veseljem so pokazali svoje kulturne dosežke in pester, raznovrsten kulturni program člani: 

 

MD Sožitje Maribor‐VDC Sožitje Maribor, 

MD civilnih invalidov vojn Maribor, 

Društvo vojnih invalidov Maribor, 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Društvo ILCO Maribor, 

SONČEK‐ Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, 

Društvo invalidov Maribor, 

MD slepih in slabovidnih Maribor, 

VDC POLŽ Maribor‐ gojenec enote Ruše, 

Društvo študentov invalidov Slovenije. 

 

Gledalci smo bili navdušeni nad kvalitetnim programom:  plesi, pesmimi, recitali ob spremljavi harmo‐

nikarja Klemna Bojanoviča, skeči, pantomimo ter brezhibnim izvajanjem vseh izvajalcev. 

Kulturne užitke in izvajalce ali avtorje sta zanimivo in sproščeno predstavila Zmaga Palir iz Društva vojnih 

invalidov Maribor ter Simon Šerbinek iz Društva paraplegikov severne Štajerske Maribor. 

Za brezhibno režijo se zahvaljujemo neutrudni gospe Zdenki  Križanič.  

Posebna  zahvala  tudi  g. Martinu  Benku  za  izkazano pomoč  ,  vodstvu  Sveta  invalidov MOM, Mestni 

občini Maribor za podporo  ter vsem, ki ste se odzvali na naš apel.  

Še enkrat  iskrena hvala vsem nastopajočim  in  sodelujočim na    letošnjem Kulturnem večeru  invalidov 

Maribora. Naj bo ta zahvala hkrati prošnja in povabilo na naše naslednje kulturno druženje in sodelovan‐

je. Vabilo velja tudi za vse, ki se nam niste uspeli pridružiti.  

                Svet invalidov Mestne občine Maribor 
 

Maribor, 17. 9. 2010 
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH 

NAŠ GLAS         

V tedniku 7 DNI, dnevniku Večer Delo 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 svojevrs-
ten način predstavljamo širši javnosti naše življenje v svetu tišine. 



29     November 2010      

DOGODKI V SLIKI 

 

  

  

  

RAZSTAVA OB SVETOVNEM DNEVU INVALIDOV IN 77. OBLETNICI DELOVANJA  
DRUŠTVA V PROSTORIH NAKUPOVALNEGA CENTRA QLANDIA 



32 NAŠ GLAS         

 

DOGODKI V SLIKI 

  

  

  

FILMSKI FESTIVAL GLUHIH V VELENJU, 20. 11. 2010 
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POEZIJA, RAZVEDRILO 

ŠALE 

Tajnica get owned 

Tajnica pozdravi skoraj gluhega 
direktorja skorajda tako kot ved‐
no: 

“Dobro jutro, krevlja. Kje si hodil 
vse do zdaj, impotentnež stari?” 

“Pri zdravniku sem bil in sem 
dobil povsem nov slušni apa‐
rat…!” 

 

Nedeljsko kosilo 

Nedeljsko kosilo in Janezek vpra‐
ša očeta: 

“Oči, oči, zakaj si se ti poročil z 
mamo?” 

Oče jezno vstane in reče: 

“Vidiš žena, še njemu ni jasno 
zakaj.” 

 

Ples‐brucovanje 

Bruc prvič na plesu osvaja neko 
absolventko in jo prosi za ples. 

ABSOLVENTKA: “Z otrokom pa že 
ne bom plesala !” 

BRUC odvrne: “Oprosti, nisem 
vedel, da si noseča!” 

 

Pijani voznik in policist 

Policist ustavi popolnoma pijane‐
ga voznika. 

Zgrozi se in reče: “Človek, ki pije, 
ne bi smel imeti vozniškega 
dovoljenja.” 

“Saj ga nimam, gospod policaj.” 

 

Izpraznitev lokala 

“Sedaj je čas, da izpraznimo 
lokal!” je rekel natakar stari, 
debeli in pijani snažilki. 

“Stopi na točilni pult in zapleši 
striptiz!” 

 

Če je vesolje sestavljeno iz ponavljajočih se vzorcev,  
potem razumevanje nečesa v manjšem merilu služi  

kot mogočno okno v podobne oblike v večjem merilu.  
 

     Gregg Braden  

PRIJATELJSTVO... ! 
  

Prijateljstvo je kakor ena lepa zvezda,ki  
ti naj ali nam polepša vsak trenutek  

se naj prižge takrat ko si najbolj osamljena  
in ti veselje radost z veliko smeha podari  

je vedno tu, ko si ga najbolj zaželiš  
ali ga sploh ne pričakuješ je prijatelj vedno  

in ob tebi naj bo ta trenutek žalosten ali vesel je  
vedno in te podpre v vsem in te do srca vedno nasmeji  

ali z teboj se joče..... prijateljstvo je vedno najlepše,  
ko veš, da ti je podarjeno iz srca....! 

 
PO ZUNANJOSTI TI NI TREBA.... ! 

  

Po zunanjosti ti ni treba  
biti maneken ali znana zvezda  

pomembna je notranja lepota srca  
sočustvenost iskrenost  

in, da te človek razume in se zna  
z teboj pogovarjati in te, čuti kot  

prijatelja in te sprejme takšnega kakršen si  
in ve, ko te bo potreboval si vedno tu  
in ob tebi tole je največje bogastvo in  

s tem tapravim dejanjem pokažeš človeku  
prijatelju, da je po notranjosti lepše  
biti maneken in znana zvezda, ki te  

spremlja vsepovsod bilokjer in, da tole  
plemenitost, ki jo nosiš v sebi pokažeš  

z dejanji, ki jih nosiš v sebi in te plemeniti  
v vsem življenju in to je to bodi to kar si  

in pokaži kar si in kar znaš in bodi  
prijatelj na pravem mestu z srcem in z  

dejanjem, ki bogati vso notranjo lepoto in čar  
človeka...! 

Avtor pesmi: Miro Pavlinek  



 

Članarina v letu 

2010: 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

 SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

Dosegljivost                                           Elektronska pošta   Uradne ure v pisarni Maribor 

Druženje in aktivnosti MARIBOR:   Sreda in petek: 17:00 ‐ 22:00          Druženje in aktivnosti podružnica PTUJ:   Petek: 17:00 ‐ 22:00 

 

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo  
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in 

Podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. 
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, www.facebook.com 

Časopis urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Lea Lukner, Srečko Ostreuh 
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, 

Mestna občina Ptuj, Zavod RS za zaposlovanje OE Maribor, Zavod RS za zaposlovanje OE Ptuj 
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
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 ŠTEVILKE 

Enoročno abecedo izdelal gluh član društva 
Stevica Kronić, računalniški samouk 

Društvo: 
 

Telefon: 

Faks: 

02 / 252 21 82 

02 / 620 88 51 

Milan Kotnik 

Bedrija Črešnik 

Aleš Škof 

Studio:  

GSM sekretar:  041 / 777 132 

GSM predsednik:  041 / 331 287 

   

GSM vodja športa:  031/418 272 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

dgn1.maribor@guest.arnes.si 

dgn2.maribor@guest.arnes.si 

Ponedeljek: 09:00 ‐ 12:00 

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

Petek: 16:00 ‐ 19:00 

      Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj 


