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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 čla-

ne Društva gluhih in 

naglušnih Podravja    

Maribor. Informacije: 

Goran Jamnikar 

 

Naslov: NAŠ GLAS 
Časopis urejata: 
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar 
Lidija Salamon, strokovna sodelavka 
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
Naklada: 200 izvodov 
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
Izdaja: Oktober 2011 
Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si, 
http://www.facebook.com. 
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Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na pod-
ročju 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 social-
nem omrežju http://www.facebook.com, kjer so objavljene števil-
ne zanimivosti iz našega življenja v svetu tišine.                                                            

Info Društva 

http://www.dgnp-mb.si/�
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ČESTITKE - VOŠČILA 

BEDENIK Alojz 

BREZNIK Viktorija 

DROZG Marija 

DRUMLIČ Mirjana 

DŽOGAZOVIČ Lazar 

FELŠO Brigita 

FUKS Suzana 

GORIČAN Viktorija 

HERIČKO Elizabeta 

HÖTZL Zlatka Kaja 

KLANČNIK Andrej 

KOREN Hilda 

KOSTANJEVEC Mihael 

OSTREUH Srečko 

PERC Antonija 

PERKOVIČ  Roman 

PESTIČEK Marija 

PIHLER Kim 

RADIČEVIĆ Tanja 

SLANA Barbara 

ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM OSEBNEM PRAZNIKU VAM ŽELI 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

KOTNIK Alen 

KOTNIK Franc 

KOVJANIČ Andreja 

KOŽELJ Kristina 

KULAR Melita 

LAH Marjan 

OPREŠNIK Marjan 

ORNIK Helena  

ORNIK Terezija 

ŠKOF Aleš 

ŠTAMPFER Franc 

ŠTIBERC Bruno 

ŠTRAUS Antonija 

TOPLAK Slavica 

TREFALT Jože 

TRNJAR Aleksander 

VIČAR Ivan 

VIDOVIČ Martin 

ZAJFRID Franc 

ZORKO Marija 

ZORMAN Darko 

ZUPANC Sonja 

ROJENI OKTOBER 

DRAGI JAKA DEBEVEC 
 

Minilo je leto naokrog, ko prijokal si na ta svet. 
Upihnil 1. svečko boš za svoj PRVI rojstni dan.  

Želim ti veliko sreče, ljubezni in zdravja 

 

Naj sonce sreče tebi sije, 
dokler ti življenje bije 
posebno pa še ta dan, 

ko imaš svoj 1. rojstni dan! 
 

Vse naj naj, striček Marcel 

HERIČKO ELIZABETA IN IVAN 
 

Iskrene čestitke ob 40. obletnici 
poroke 

 

VSE NAJBOLJŠE ZA 
TVOJ 70. ROJSTNI DAN 

Draga žena, mama, babica in tašča  
Heričko Elizabeta  

Življenje je kakor knjiga, 
včasih njene strani so žalostne in 

sive, a včasih mavrične igrive. 
Naj tvoja knjiga same                    

lepe strani obrača, 
ti vso tvojo dobroto poplača! 

 

Naj na teh straneh so zdravje,         
ljubezen in sreča. 

Naj nobena stran ne bo boleča! 
Vse najboljše iz srca, naj tvoja knjiga 

same lepe strani ima!  

 

Želimo ti mnogo še mnogo let                  
in dobrega zdravja  

tvoji najdražji; mož Ivan, hči Jana, zet 
Milan ter vnuk Marcel 



 

4 NAŠ GLAS         

PREDSEDNIKOV UVODNIK 

Imeli smo dolgo poletje in lahko smo se naužili 
sonca. Sedaj pa je čas jesenskega veselja in 
upam, da ga preživljate ob kostanjih in sladki pija-
či. 

V našem društvu pa ni časa gledati na letne čase, 
delo nas kar naprej preganja, saj smo vseskozi 
zelo aktivni na številnih področjih. 

Najprej želim v imenu vseh članov in članic DGN 
Podravja Maribor iskreno čestitati našemu sekre-
tarju Milanu Kotniku ob izjemno velikem uspehu. V 
MOM (Mestna občina Maribor) je bil soglasno izvo-

ljen za podpredsednika Sveta invalidov MOM. To 
štejem kot veliko čast in pomemben dogodek. To 
je zelo pomembno, da imamo tudi na teh področjih  
gluhe ali naglušne ljudi, ki se tako lažje zavzemajo 
za v vključevanje v lokalno okolje in tako predstav-
ljamo probleme s katerimi se vsakodnevno sreču-
jemo invalidi sluha. Še enkrat iskrene čestitke in 

lepe želje za uspešno delo. 

Tudi na področju EPK (Evropska prestolnica kultu-
re), ki bo imela svoj začetek januarja 2012 bomo 
aktivno sodelovali. Potrudili se bomo na področju 
kulture prikazati vse naše sposobnosti in tako prib-

ližati kulturo gluhih tudi ostalemu slišečemu svetu. 
S ponosom povem, da sta Srečko Ostreuh in Mitja 
Tomažič že aktivno vključena v projekt EPK, kjer 
pomagata  pri preverjanju dostopnosti objektov 
EPK za invalide, kar bo pripomoglo k izboljšanem 
sodelovanju gluhe populacije na tem izredno 
pomembnem evropskem projektu. Čestitamo. 

Kljub težki socialno ekonomski krizi smo v Društvu 
uspeli s prijavo na razpisu ZRSZ »Priložnost 
zame« in zaposlili Srečka Ostreuha in Andrejo 
Kovjanić. Zaposlitev je za določen čas 18 mese-

cev. Na Mestni občini Maribor smo uspeli pridobiti 
dodatna sredstva za sofinanciranje zaposlitve za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo. Podobno se dogo-
varjamo z Občino Slovenska Bistrica. Želimo si, da 
bo možno zaposliti še kakšno brezposelno osebo 
in tako omogočiti boljše izvajanje naših programov. 

Milan Kotnik na seji Sveta invalidov MOM 

Mitja Tomažič na seji skupine za dostopnost EPK 

Bedrija Črešnik  

Predsednik Društva GNP Maribor 
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Velika pohvala velja tudi predsedniku športne sek-
cije našega društva in podružnice Ptuj, Alešu Ško-
fu za izreden trud pri organizaciji vseh športnih 

aktivnosti, treningov, tekem in turnirjev. Tako pos-
tajamo doma in v tujini vedno bolj razpoznavni, saj 
smo zelo uspešni in posegamo po najboljših mes-
tih na številnih športnih tekmovanjih. Žal se tudi na 

tem področju srečujemo s finančnimi težavami. 
Ugotavljamo namreč, da na ŠZGS še niso  primer-
no urejeni statut in pravilniki za šport in nam tako 
denar uhaja iz rok. 

V mesecu oktobru smo v naših prostorih gostili tri-
deset knjižničarjev iz Mariborskih knjižnic. Odločili 
so se za 10-urni izobraževalni seminar, ki smo ga 
pripravili v strokovni službi društva ob sodelovanju 
tolmačice Zlatke Hötzl. Predstavili smo jim delo, ki 
ga opravljamo v našem društvu in jih naučili osnov-
nih kretenj znakovnega jezika. Pri izobraževanju 

so sodelovali člani društva kot naravni govorci in 
tako skupaj v praksi preverili pridobljeno znanje. 
Hkrati upamo, da se bodo gluhe osebe opogumile 
in večkrat poiskale pot v knjižnice, ki ponujajo veli-
ko več kot samo izposojo knjig. Obljubili smo si, da 
bomo sodelovali še naprej in že v mesecu novem-
bru organizirali še eno izobraževanje za Maribor-
sko knjižnico. Takšne dogodke in tako prijazne lju-
di še posebej pozdravljamo. 

Tečaji SZJ že potekajo. Imamo ponovno dva teča-
ja, začetnega in nadaljevalnega. Ker je povpraše-
vanje veliko, že vpisujemo tečajnike še za dodatni 
tečaj v januarju 2012. 

Zadnji teden v mesecu septembru smo se spet 
družili na Mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih, 
tokrat v Zadobrovi. Videli smo izredno lep kulturni 
program, s svojim obiskom pa nas je počastil tudi 
predsednik države g. Danilo Türk. Čeprav se nam 
zdi, da se vsako leto govori o istih težavah in gluhi 
še zmeraj nismo prišli do svojih pravic, upamo, da 
naše prošnje in naše delo ni zastonj. 

Želim vam lepo jesen in veliko toplih sončnih žar-
kov. 

Predsednik Bedrija Črešnik 

Aleš Škof, predsednik športne sekcije 

Turnir v futsalu v Ljubljani 

Odločitve, ki jih sprejemamo,  
določajo življenje,  
ki ga živimo. :-)  

Zavzeto učenje znakovnega jezika  



6  NAŠ GLAS         

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

SEKRETARJEV KOTIČEK 

 

  
Vljudno vabljeni k branju  časopisa NAŠ 
GLAS, ki vam in širši javnosti prinaša veliko 
informacij o delu v našem Društvu. Oktobrska  
številka časopisa prinaša veliko zanimivih 
člankov iz našega vsakodnevnega življenja v 
svetu tišine. Predstavljamo vam tudi številne 
aktivnosti članov iz matičnega društva v Mari-
boru in podružnice na Ptuju.  

Počasno in neažurno sprejemanje 
življenjsko pomembnega pravilnika v 
okviru Zakona o izenačevanju      
možnosti invalidov 
Šele pred tremi dnevi smo dobili na vpogled 
osnutek Pravilnika o tehničnih pripomočkih za 
gluhe, naglušne in gluhoslepe državljane, ki se 
ga mora sprejeti v okviru ZIMI-ja  v zakonsko 
predpisanem roku na podlagi sprejetega ZIMI-
ja najkasneje do 15. novembra 2011.  
Predlagani seznam tehničnih pripomočkov (za 
gluhe osebe) je zelo pomanjkljiv in kot vsesko-
zi doslej ne upošteva vseh predlogov, ki smo 
jih poslali v pripravah pri sprejemanju ZIMI-ja 
in tako ponovno diskriminira populacijo gluhih 
invalidov. Z mešanimi občutki spremljamo 

dogajanje pri sprejemanju seznama tehničnih 
pripomočkov za gluhe. Kljub podpori s strani 
predsednika RS dr. Danila Türka in predsedni-
ka DZ imamo občutek, da nas bodo ponovno 
pripeljali žejne čez vodo. Verjamemo in upa-
mo, da bo prevladal zdrav razum in bodo pris-
tojni končno prisluhnili potrebam te populacije 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih državljanov v 
naši državi in nam zagotovili pravice, ki so v 
razvitih in pa tudi precej manj razvitih državah 
samoumevne. 

Svet invalidov Mestne občine      
Maribor 
Na septembrskem sestanku Sveta invalidov 
smo ponovno zavihali rokave in sprejeli smer-
nice za nadaljnje delo.  
Potrdili smo člane delovnih skupin, ki bodo 
delovale na številnih za invalide pomembnih 
področjih in izbrali še drugega podpredsednika 
Sveta invalidov.  
Za še boljše in kvalitetnejše delo smo se dogo-
vorili, da bomo pripravili poslovnik o delovanju 
Sveta invalidov.  
Z donacijami in sponzorstvi smo zbrali dovolj 
sredstev za pripravo druge številke glasila 
Sveta invalidov.  
Za Kulturni večer invalidov se je prijavilo že 
kar nekaj društev, ki se bodo predstavila na 
kulturno umetniškem področju.  
Moje mnenje je, da z izjemnim sodelovan-
jem in ponekod tudi težkimi razpravami o 
problemih orjemo ledino in uresničujemo 
konkretno zadane cilje v dobrobit vseh 
meščanov in invalidov. 

Tehnični pripomočki  Seja Sveta invalidov MOM 
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Zaposlitev dveh gluhih oseb v    
društvu »Priložnost zame« 
Lahko se pohvalimo, da smo uspeli s prijavo 
na javni razpis »Priložnost zame« in uspeli 
realizirati zaposlitev dveh gluhih oseb za 

pomoč v društvu za naslednjih 18 mesecev. 
Prav tako smo uspešno  pridobili sredstva 
Mestne občine Maribor za sofinanciranje dela 
osebnega dohodka za zaposleno gluho osebo 
iz Maribora. Po intenzivnih razgovorih so nam 
tudi na občini Slovenska Bistrica zagotovili, da 
bodo v letu 2012 pomagali pri sofinanciranju 
dela osebnega dohodka za eno gluho osebo, 
ki prihaja iz njihove občine. S tem smo zagoto-
vili izboljšano izvajanje naših posebnih social-
nih programov.  

Plan 2012 za delovanje in izvajanje 
posebnih socialnih programov 
Kljub zelo kratkemu roku za pripravo prijave 
na javni razpis za sofinanciranje s strani Fun-
dacije invalidskih in humanitarnih organizacij 
smo v rekordnem času ob pravočasno priprav-
ljenem planu za delo in izvajanje posebnih 
socialnih programov v matičnem društvu in 
podružnici na Ptuju v roku oddali plan za leto 
2012 na ZDGNS. Ob tem moram pohvaliti vse 
člane, ki so sodelovali pri pripravi plana in 
socialnih programov za gluhe, naglušne in glu-
hoslepe uporabnike. 

Delo v podružnici na Ptuju 
V podružnici našega društva na Ptuju je vedno 
bolj živahno. Člani se množično udeležujejo 
številnih akcij in na takšen način sporočajo 
sebi in okolici, da s skupnimi močmi zmorejo 
vse kar si zadajo. Tudi v času uradnih ur ob 

petkih se oglasi vedno več oseb, ki potrebujejo 
pomoč in svetovanje strokovnih delavcev. 
Čestitam vsem Ptujčanom in jim želim še nap-
rej zavzeto delo v podružnici na Ptuju.  

Svet invalidov Mestne občine Ptuj 
V mesecu oktobru smo se večkrat sestali in 
pripravili Poročilo akcijskega načrta za invalide 
v Mestni občini Ptuj. Skupaj smo ugotovili, da 
je veliko dela že postorjenega, kljub temu pa 
nas tudi v bližnji prihodnosti čaka precej še 
precej zavzetega dela in sodelovanja na tem 
tako specifičnem področju zagotavljanja ena-
kopravnosti za vse občane.  
Verjamem, da si Mestna občina Ptuj zasluži 
listino »Občina po meri invalidov«, saj s 
svojim aktivnim sodelovanjem in pogovori 
obračamo nov list in na takšen način vzpo-
stavljamo temelje za enakopravnost vseh 
invalidov in meščanov. 

Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 

Andreja Kovjanić in Srečko Ostreuh 

Člani podružnice Ptuj 

 

"Življenje se mi še malo ne zdi kot kratka sveča. 
Sijajna bakla je, ki so mi jo podali, da jo za trenu-
tek podržim kvišku, in preden jo bom predal nasle-
dnjim rodovom, bi rad, da kar se da svetlo zažari." 

George Bernard Shaw  

 

"Življenje nikdar ne obtiči na mestu, ne stagnira 
ali obstane, saj je sleherni trenutek vselej nov in 

svež."  
Louise Hay 
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ŽIVETI Z GLUHIMI LJUDMI 
Z gluhimi in naglušnimi in gluhoslepimi člani Druš-
tva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in Podruž-
nice Ptuj sodelujem že 16 let. Včlanil sem leta 
1995. Vrsto let sem bil član upravnega odbora in 
vodja v podružnici Ptuj. Od lanskega novembra 
2010 sem podpredsednik v podružnici Ptuj. Redno 
hodim v matično društvo v Mariboru in se udeležu-
jem sej Upravnega odbora. Sodelujem v kulturi, 

izobraževanju, 
športu in sociali. 
To delo oprav-
ljam z velikim 
veseljem, saj 
rad pomagam 
drugim članom. 
Občasno nado-

meščam predsednika podružnice Ptuj Saša Leton-
jo, če je odsoten. 
V občini Ptuj in sosednjih občinah je skupaj 170 
prebivalcev gluhih in naglušnih ter gluhoslepih, ki 
imajo težave s sluhom. Člani pogosto prihajajo po 
nasvet in jim pomaga-
mo glede problemov 
(brezposelnost, ureja-
nje dokumentacije za 
telesno okvaro in 
ZPIZ, socialne denar-
ne pomoči in pomoč 
starejšim članom na domu). 
Jaz vedno obveščam zaposlene v strokovni službi, 
kadar izvem, da člani potrebujejo pomoč. 
Sekretar Milan Kotnik in njegova sodelavka Lidija 

Salamon sta 
redno obvešče-
na in  pomagata 
gluhim in naglu-
šnim članom in 
tudi svetujeta 
kadar potrebuje-

jo pomoč (upravičenost do slušnega aparata, oce-
nitve telesne okvare z nadomestilom, oprostitvi 
plačila RTV , oprostitev turistične takse in še in še). 

Naši člani se 
udeležujejo na 
veliko različnih 
področjih in akti-
vnostih. 
Pogosto je ude-
leženih več kot 
40 članov. 
Sekretar Milan Kotnik redno obvešča člane o novo-
stih in aktivnostih. Pogosto opozarja o problematiki 
invalidov sluha na Svetu invalidov v Mestni občini 
Maribor in Svetu invalidov v Mestni občini Ptuj. 
Moj predlog je, da bi morali v šolstvu z rednim in 
kvalitetnim izobraževanjem izboljšati komunikacijo 
in sporazumevanje gluhih in naglušnih ter vseh 
oseb z okvaro sluha za njihovo lažje vključevanje v 
življenje in delo v družbi. Zato tudi v društvu poma-
gamo rešiti te težave z osveščanjem širše javnosti. 
S tem ciljem izvajamo tečaje učenja težje razumlji-
vih besed v kretnji-govorici gluhih oseb. 
Glede kategorije invalidnosti nismo vsi enakopravni 
državljani, saj so različne kategorije invalidov obra-
vnavane z različnimi pravicami. Če smo popolnoma 
gluhi imamo priznano samo 70 % telesne okvare 
zaradi sluha kar nam ne prinaša nobenih pravic, saj 
nimamo priznanega niti enega tehničnega pripomo-
čka.  
Medtem, ko je pri drugih primerljivih kategorijah 
invalidov to veliko bolje urejeno, saj imajo priznano 
100% invalidnost kar jim skupaj s temi pravicami 
prinaša enakopravnejše vključevanje v življenje. 

 

Jože Otorepec 
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SVETO OBHAJILO 
Dne 5. 6. 2011 sem prejel sveto obhajilo. 
Zame je to bil poseben dan na katerega sem 
prav posebno čakal. Dopoldne so se začele 
priprave že doma; narezki, torta in seveda 
svečana obleka. 
Po kosilu smo so odpeljali s starši do cerkve 
Svetega Pavla v Malečniku pri Mariboru. Tam 
nas je čakal župnik Edi Strouhal. 
Imeli smo kratko pripravo na obred in sveto 
spoved. 
Zunaj je bilo veliko vernikov, ki so prihajali k 
temu svetemu dogodku, kjer sem tudi jaz spre-

jel sveti zakrament-sveto obhajilo. 
Verniki so prišli iz Ljubljane, Ptuja in Maribora. 
Razveselil sem se dobrega prijatelja Žana in 
seveda botra Janka z družino, ki so mi vsesko-
zi stali ob strani, tudi ob moji težki bolezni v 
zgodnjem otroštvu. 
Ko je ura v zvoniku odbila 16. sva z mamico 
vstopila za župnikom do svojega stola. Bili mi 
drugače, in misli so se mi podile po glavi. 
Naježila se mi je koža, saj sem vedel, da gre 
zame. Ob meni me je vseskozi bila in me spre-
mljala moja mamica. 
Med samo mašo smo uporabljali kretnjo-
govorico gluhih ljudi. Vse sem z lahkoto sledil 
in razumel kaj sprašuje in o čem govori župnik 
Edi. Med mašo je bil sprejem svetega zakra-
menta, svetega obhajila. Kar pomeni, da mi je 
bila lučka sveče poslana, kot luč življenja. Bilo 
mi je lepo in toplo. Počutil sem se nekaj pose-
bnega. Tudi moja prijatelja Andrej in Milan sta 
prejela sveti zakrament. Po obredu je sledilo 
slikanje v cerkvi in pojedina v veroučni učilnici. 
Razveselil sem se velike torte z motivom sve-
tega obhajila. 

Marcel Mertik 

MEDNARODNI TURNIR V 
BOWLINGU V LJUBLJANI 

V soboto 2. 7. 2011 sva se Danilo in jaz odpe-
ljala v Ljubljano na bowling tekmo. Bowling je 
bil na meni že znanem bowlišču BK 300. 
Vreme je bilo lepo. Veliko tekmovalcev je priš-

lo iz tujine; Italijani iz Venecie in Pordenone 
ter Avstrijci iz Gradca. Bilo nas je 68 tekmo-
valcev. Razdeljeni smo bili v dve skupini zara-
di zasedenosti stez. Jaz in Danilo sva bila 
izbrana, da igrava v prvi skupini. Igra je traja 
dobre 3 ure. V prvi skupini sem bil na 4. mestu 
s 1.099 podrtih kegljev. Čakali smo zunaj na 
terasi še na igro drugih skupin. Bila sva na 
kosilu v spodnjih prostorih picerije. V konku-
renci je bilo kar nekaj slabih iger. Točke so se 
zbirale in pristal sem na 11. mestu. Danilo pa 
s prvo igro na 68. mestu. Za vso voljo in dobro 
sodelovanje se mu zahvaljujem, da je prišel 
igrat. Kasneje po zaključku igre je sledila 
podelitev medalj in pokalov na sedežu društva 
Zadobrovi s piknikom. Se vidimo naslednje 
leto. 

 

Zapisal: Milan Mertik 
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ZAKLJUČNI PIKNIK IN MAŠA V 
BARJAH 

Dne 26. 6. 2011 
smo bili povab-
ljeni na zaključni 
piknik in mašo v 
Ljubljano – Bar-
je, kjer je bila 
maša v znakov-
nem jeziku za 
gluhe. 

Po maši je bil piknik s prostovoljnim prispev-
kom 5 EUR na 
osebo. Za to je 
vsak dobil golaž, 
pijačo in sadje. 
Po pikniku smo 
bili povabljeni na 
različne igre: bad-
minton, balinanje, 
med dvema 
ognjema, vlečenje vrvi, premagovanje moči in 
seveda še ples, ki ga gluhi redko plešejo saj 
ne slišijo glasbe, vendar s pomočjo slišečega 

partnerja ali par-
tnerice nam je 
to uspelo. 
Domačini iz Bar-
ja niso mogli 
verjeti, da smo 
jih kar nekaj krat 
premagali. Naj-
boljša sem bila 

v vlečenju vrvi pri ženskah, Andrej Drozg pa 
pri moških. Adolfina je bila dobra v balinanju in 
badmintonu, Milan Šabeder pri igri s stekleni-
co. Uživali smo in dan nam je hitro minil. Poz-
no popoldne 
smo se vra-
čali domov 
polni lepih 
spominov. 
Najstarejša 
balinarka je 
bila stara pre-
ko 90 let. 

Jana Mertik 

OTVORITEV TRGA                 
LEONA ŠTUKLJA 

Poseben dan 
je doletel 
prav vse nas 
Mariborčan-
ke in Mari-
borčane, da 
smo sredi 
centra mesta 
dobili krasen 
trg, ki se 
imenuje po Leonu Štuklju. Lokacija je res lepa 
za sprehajalce. 

Vsi smo bili 
zelo veseli 
ob odprtju 
tega trga, ki 
ga je otvoril 
naš župan g. 
Franc Kan-
gler. Njegov 
otvoritveni 
govor je 

spremljala tudi tolmačica slovenskega znakov-
nega jezika ga. Suzana tako, da smo se tega 
dogodka v 
velikem številu 
udeležili tudi 
gluhi in naglu-
šni. Ob koncu 
je še sledila 
pogostitev s 
prigrizkom in 
sladoledom.  
 

 
Jana Mertik 

 

"Ko boste močnejši na enem področju, boste ugotovili, da so 
postala obvladljiva tudi druga. In naslednja stvar, ki jo 

boste opazili, je to, da iz sadike rastete v visoko, čudovito 
drevo, ki ima korenine zasidrane globoko v zemljo. Z dru-

gimi besedami, uspevali boste v celovito, čudovito, skrivno-
stno in neprimerljivo stvar, imenovano ... ŽIVLJENJE!" 

Louise Hay  
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KOSTANJEV PIKNIK NA PTUJU 
V petek smo meli fajn 
piknik, kjer smo pekli 
kostanje in si popestrili 
naše druženje gluhih in 
naglušnih članov na Ptu-
ju. Kostanji so bili dobro 
pečeni in okusni. Bila 
sem zelo vesela, da sem 
se ponovno srečala s 
svojimi prijatelji. Veliko 
smo se pogovarjali in 

naš sekretar Milan Kotnik me je povabil, da 
sodelujem na plesni delavnici, ki se bo začela 
sredi oktobra v 
Mariboru. Nekaj 
plesnih korakov 
za vajo smo prei-
zkusili kar v pros-
torih podružnice. 
Želim si večkrat 
tako prijetnega 
druženja :-)  

Sandra Gajič 

DRAGA STARŠA HERIČKO    
ELIZABETA IN IVAN 

Letos 18. septembra je bila vajina 40. obletni-
ca poroke. K visokemu jubileju vam čestitamo 
vsi člani družine. 
Mama Elizabeta je rojena na Mestnem vrhu pri 
Ptuju, ata Ivan pa v Mariboru. Po poklicu je 
mama pletilka medtem, ko je ata Ivan avto-
tapetnik. Ljubezen vaju je združila 18. septem-
bra 1971 v Mariboru na Rotovškem trgu, kjer  
sta izrekla drug drugemu DA in ostala zvesta 
in se imata rada vse do današnjih dni. V zako-
nu se vama je rodila edina hči Jana, ki ima z 
možem Milanom hčerko Sanjo in sina Marcela. 
Iskrene čestitke ob vajinem jubileju vama želi-
mo Jana z možem Milanom veliko lepih in 
zdravih dni v skupnem življenju. Vnuk Marcel 
vama pošilja 40 poljubčkov. 

 

40 LET SKUPNE POMLADI, 
ŽIVETI VSAK DAN,KOT ENO SRČNO 

USTVARJENO LEPOTO,KJER SE IMAMO RADI, 
OB POGLEDU NAZAJ...JE SRCU LEPO! 

 

REKA USODE JE VČASIH DEROČA 
KORAK ZASTANE,OB JUTRU VZDRHTI 

POT UPANJA ,VESELJA JE VENDAR MOGOČA, 
TEH VAJINIH 40 ŠE VEDNO VZDRHTI! 

Jana Mertik 

 

 

"Edino, ob čemer se lahko opajamo,            
je življenje. To je blago opojno sreds-
tvo, toda z dolgotrajnim učinkom."  

Anthony de Mello 
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SKUPINA ZA DOSTOPNOST 
INVALIDOV MESTNE OBČINE 

MARIBOR IN                              
ZAVODA MARIBOR EPK 2012 

(Ogledi kulturnih prizorišč v Mariboru) 

 

Valentina, 
Boštjan, Mitja, 
Srečko in jaz 
smo člani 
Skupine za 
preverjanja 
dostopnosti 
za invalide v 
kulturnih in 

drugih institucijah (gledališča, muzeji, priredit-
veni prostori), kjer se bodo odvijale prireditve 
EPK-ja naslednje leto. Prihajamo iz različnih 
invalidskih društev. Valentina je naš koordina-
tor in vodja zapisnikov ter povezava z Zavo-
dom Maribor 2012 EPK. Je tudi naša vodja, ki 
nas spremlja na ogledih kulturnih prizorišč, ter 
neke vrste nadzorni organ. Boštjan prihaja iz 
Društva slepih in slabovidnih, je mlad in poln 
energije. S prijazno besedo se zna približati 
našim sogovornikom ter razložiti težave slepih 
in slabovidnih pri ogledih kulturnih prireditev. 
Mitja je član Društva gluhih in naglušnih Pod-
ravja Maribor in je pri svojih letih še zmeraj 
agilen in zelo mobilen na svojem kolesu. Nje-
govemu, čeprav gluhemu ušesu, ne uide 
nobena malenkost. Srečko pa je prav tako iz 
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
in je naš zvesti fotograf, ki vse dokumentira in 
s fotografijo prikaže tisto, kar mi zapišemo z 
besedo. Sam sem član Društva paraplegikov 
severne Štajerske. Ukvarjam se s problemati-
ko gibalno oviranih oseb, hkrati moram zbrati 

podatke o izkušnjah in usposobljenosti zapos-
lenih v zvezi z duševno motenimi osebami in z 
osebami s težavami v duševnem zdravju. 
Na prvi pogled smo zanimiva druščina. Vsak 
teden red-
no obisku-
jemo razli-
čne kultur-
ne ustano-
ve v Mari-
boru in 
ocenjuje-
mo dosto-
pnost za 
invalide. Nekateri predstavniki teh institucij, ko 
nas zagledajo (jaz na vozičku, Valentina z ber-
glami, Mitja poskočen, Boštjan nekoliko zme-
den, a prikupen, ter gostobesedni fotograf Sre-
čko), se morda prestrašijo, čudno nasmehnejo 
ali pa z radovednostjo pristopijo, saj smo se že 
najavili. Skupaj pregledamo ustreznost prosto-
rov, ali so prilagojeni za invalide z vozičkom, 
ali imajo prostore dovolj osvetljene in ustrezne 
tipalne oznake za slepe, ali imajo možnost 
zagotoviti tolmača znakovnega jezika za gluhe 
obiskovalce, …  
Ugotavljamo napake, pomanjkljivosti, potrebne 
posodobitve, pa tudi dobre in pozitivne reči. 
Vsega je veliko, polno vtisov, novih ljudi, obra-
zov, spregovorjenih vljudnostnih besed, kot da 
bi se bali, da ne bomo preveč vsiljivi, napadal-
ni in arogantni. S svojim delom skozi preverja-
nje dostopnosti se trudimo za dobrobit in ena-
kopravnost vseh ljudi, starejših prebivalcev, 
mamic z otroškimi vozički, invalidov na vozič-
kih, gluhih in naglušnih ter gluhoslepih oseb, 
slepih in slabovidnih prebivalcev, ki smo del 
našega vsakdanjega življenja v družbi. 



ČLANI PIŠEJO 

13 Oktober 2011 

 

Morda bo nekoč posijalo sonce nad mračnim 
nebom trenutnih dni. Ne bomo se več spraševali 
»če bi morda« in »zakaj pa ne bi«, temveč bomo 
dejali »kako lepo« in »o, to pa so nove 
izboljšave«. Ne bomo več slišali »ni denarja« in 
»nismo v programu«, temveč »znamo 
razporediti finance« in »zagotovo smo na 
seznamu«! 
Res je, da je naše delo šele v povojih in preveč 
utopistično bi bilo pričakovati, da bodo težave kar 
same izginile, če jih v mnogih letih in z mnogimi 
generacijami še nismo uspeli izkoreniniti. Kot sem 
zapisal, morda bo nekoč posijalo sonce nad 
mračnim in togotnim vremenom naših 
»vremenarjev«. Tedaj, pa čeprav le za kratek čas, 
se bomo veselili majhnih skrivnosti, ki bodo zavijale 
naše zgodbe v zgodovinsko legendarnost naših 
pohodov v smislu preverjanja enakopravne 
dostopnosti za vse ljudi. Da, to so pohodi na mline 
na veter, in če se bomo potrudili, ne bomo le 
samotni jezdeci, kot je to bil Don Kihot iz Manče … 
 

Simon Šerbinek 
Društvo paraplegikov severne Štajerske 

 
PREDSTAVITEV DRUŠTVA  
NA LENTU 

Med prostovoljci sva se z 
Miko javile, da bova 
predstavile društvo v času 
festivala Lent. 
Hišico nam je zagotovila 
Mestna občina Maribor, ki 
pa smo si jo morali deliti še 
z ostalimi društvi (diabetiki, slepi in slabovidni, 
zavetišče za živali ). 

Na Lentu je bil tudi naš 
predsednik društva Bedrija 
Črešnik skupaj s tolmačico 
Suzano. 
Zaradi gneče ljudi v hišici nismo 
mogli biti vsi, sva se z Miko 

odpravili na sprehod vse do Koroškega mosta, da 
čim večjemu številu ljudi 
predstavili naše društvo in delile 
našo enoročno abecedo. 
veliko izkušenj smo si izmenjali 
z ostalimi društvi. 
 

Jana Mertik 

MOJE POČITNICE 

Mami in ati sta si končno 
vzela zaslužen dopust za 
ogled naše prelepe 
Gorenjske. 
Pri svojih 9-ih letih sem 
prvič videl lepote 
Gorenjske in Bled. 
Spoznal sem, da je to 
jezero ne morje. Jezero 
je veliko za obhod od 3 
do 4 km hoje. Videl sem veslaški center in 
športnike. Videl sem turistični vlakec, ki 
obvozi celo jezero Bled. Vozila je tudi 
kočija s konji! 
Lahko se voziš z barko, s kanuji, z labodjo 
ladjico ali pa plavaš v kristalno čistem in 
lepem jezeru. 
Užival sem svež gorski zrak, spoznaval 
cvetlice, živalice in prelepe planine na 
katere seže pogled iz Bleda. 

Po pripovedovanju Marcela zapisala    
mama Jana 
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ZAHVALA 
Spoštovani 

V sredo, 21.9.2011 smo invalidi v okviru Evropske-
ga tedna mobilnosti že tretje leto obeležili Dan 
mobilnosti invalidov. Letos, ko je Evropska prestol-
nica kulture pred vrati, je bil program še posebej 
bogat, število sodelujočih invalidskih društev pa je 
bilo rekordno. Dan mobilnosti invalidov smo načr-
tovali v sodelovanju z Zavodom 2012 – Evropsko 
prestolnico kulture, zato so pravljične delavnice in 
rezbarska delavnica potekali v Vetrinjskem dvorcu. 

Animatorka 
Uršula 
Godec je ob 
pomoči pros-
tovoljke Mar-
jete Reber-
nik in koordi-
natorke za 
EPK Valenti-
ne Šardi  

odlično uspela izpeljati pravljične delavnice za 200 
otrok. Otrokom so nato tudi rezbarji Društva para-
plegikov nadvse potrpežljivo in dobro opisali rez-
barjenje, na ogled pa so imeli tudi precej svojih 
izdelkov. Valentina Šardi pa se je z otroki pogovar-
jala o pravilnem odnosu do invalidov. 

Na Trgu svobode so člani skupine Smetumet zbi-
rali zamaške za Gala, istočasno pa so vodili delav-
nico izdelovanja predmetov iz reciklažnega materi-
ala.  Na stojnici je potekala zelo obiskana brezpla-
čna meritev sladkorja v krvi, predstavljala so se 
tudi Društva invalidov: Društvo paraplegikov sever-
ne Štajerske, MD slepih in slabovidnih Maribor, 
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
SONČEK – MDCP Maribor, Društvo študentov 
invalidov Slovenije, Društvo Ozara Slovenija, Oza-
ra d.o.o., predstavila so se tandem kolesa za slepe 
in kolesa za paraplegike, Društvo CANIS pa se je 
predstavilo s psi vodniki in psi pomočniki. Zelo smo 
bili veseli tudi predstavnika prometne policijske 
postaje Maribor g. Urnauta, ki je predstavil nekaj 
ovir za invalide v prometu ter odgovarjal na vpra-
šanja moderatorja. Navijali smo tudi za košarkarje 
na tekmi košarke na vozičku, turnirju družabnih 
iger in metih na koš iz vozička, ki sta jih brezhibno 
organizirali in vodili članici Društva invalidov Mari-
bor. Uživali pa smo tudi v plesnih predstavah VDC 
Sožitja in članic Sončka, pantomimi gluhih in 
naglušnih, narodno zabavnih vižah ansambla iz 
MD slepih in slabovidnih, ob zaključku pa nam je 
zapela še Fani Križaj. 

Vse dogajanje sta izmenjaje povezovala Uršula 

Godec in Simon Šerbinek, ki sta skupaj z organiza-
cijskim odborom zelo aktivno sodelovala tudi pri 
organizaciji programa. 

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sodelujočim druš-
tvom, vsem nastopajočim 
in ostalim posamezni-
kom, ki so poskrbeli za 
pester in bogat in uspeš-
no izpeljan program, 

vsem trem govornikom, agenciji MOPA, ZPM,  
Sektorju MOM za ekološko varstvo, Uradu MOM 
za kulturo, Uradu MOM za šport, Uradu MOM za 
promet, okolje in prostor,  podjetju Nigrad Maribor, 
policijski postaji Maribor, donatorjem nagrad za 
najboljše v tekmah in turnirjih: Športni objekti Mari-
bor, TC Pohorje, donatorjem prostih vstopnic za 
kulturne dogodke: UGM, SNG, Carmina Slovenica,  
Pokrajinski muzej Maribor, Festina Maribor, Evrop-
ski kulturni in tehnološki center Maribor, Galerija 
DLUM ima prost vstop vse leto. Prijazno se zahval-
jujemo Piceriji ROMA za podarjene pice in Radiu 
City za promocijsko podporo. Iskrena hvala tudi 
Društvu gluhih in naglušnih za donacijo osvežilne-
ga napitka ter za zanimivo vključitev prisotnih v 

predstavitev gluhote in znakovnega sporazumeva-
nja. Najlepše se zahvaljujemo Hotelu Orel za 
dovoljenje za uporabo prilagojenih sanitarij, pose-
bej se zahvaljujemo skupini Smetumet, ki je sproži-
la akcijo zbiranja zamaškov, prisrčna hvala tudi 
vsem vrtcem in srednjim šolam, ki so se odločili za 
sodelovanje in so popestrili in obogatili dan mobil-
nosti invalidov, zbrali pa so tudi veliko zamaškov 
za Gala. 

Hvala vsem vam, ker ste pokazali, da vam ni vsee-
no; dokazali ste, da se z voljo in združenimi močmi 
zmore veliko. 

Naj bo ta zahvala hkrati prošnja za naše druženje 
in sodelovanje prihodnje leto. 

Svet invalidov MOM in Zavod 2012 – Evropska 
prestolnica kulture 
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DRŽAVNO PRVENSTVO EKIPNO 
BALINANJE  

Državno prvenstvo ekipno v balinanju je bilo  
3. 9. 2011 v Krškem. Pred začetkom smo v 
Ljudskem vrtu vsak teden pridno trenirali. Pred 
tekmo smo izbrali dve ekipi in sicer žensko v 
sestavi: Vesna, Vera in Adolfina. Moška: Fran-

ci, Vili, Danilo, 
jaz in rezerva 
kapetan Milan. 
Imeli smo tudi 
nove majice. 
Imeli smo lepo 
vreme in bilo 
je peklensko 
vroče 32 sto-
pinj C. 

Naša ženska ekipa je zasedla odlično 2. mes-
to in je tudi osvojila pokal, dobile so medalje. V 
hudi moški konkurenci smo izpadli za osvojitev 
3. mesta, saj 
nas je bilo 
sedem ekip. 
Priznali smo 
premoč nas-
protnih ekip. 
Pohvaliti 
moram odlič-
no organizaci-
jo sekretarke 
ga. Vlaste Moškon, predsednika g. Kuharja in 
predsednika športne sekcije. Sledil je govor 
krškega župana in nato sodnika, ki je korektno 
sodil in nismo imeli nobenih težav. Po razdelit-

vi priznanj 
smo imeli 
skupno kosi-
lo, ki je bilo 
odlično. 
Predlagal 
sem, da obi-
ščemo krško 
društvo, saj 
ga poleg 
mene in 

Vesne, ostali še niso videli. Bili so navdušeni, 
dolgo smo klepetali in se pozno zvečer zdravi 
vrnili domov. 

Zapisal in slikal: Mitja Tomažič 

KOPANJE TERME FONTANA  
V sodelovanju s Termami Fontana Maribor 
imajo gluhi, naglušni in gluhoslepi člani druš-
tva GNP Maribor ter njihovi svojci popust za 
kopanje.  

Enotna cena za vstop v bazen in savne:  

Vstopnica za (BAZEN+SAVNA) do 4 ure: 
8,50 EUR 

Veljavnost vstopnice: vsak dan, od ponedeljka 
do nedelje, razen ob praznikih. 

Uporaba savn BREZPLAČNO. 

Vstop do 15 ure. 

Pred vstopom – obvezno:  

Identifikacija članov na 
recepciji s člansko izkazni-
co vašega društva ter z 
osebnim dokumentom na 
katerem je slika.  

Način plačila:  

Vsak član osebno - na recepciji.  

Dodatna ugodnost v letu 2011  

10% popust na pedikuro diabetičnega stopala  

10% popust na vse masaže, razen masaž, ki 
so v akciji. 

Info DGNP Maribor 

"Kdo ve. Morda je vsako življenje le delček      
neskončnega življenja, ki ga živimo."  
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DAN MOBILNOSTI INVALIDOV 
Bilo je še vroče poletje, ko sem se odpravljal v 
Vetrinjski dvorec na enega od mnogih organi-
zacijskih sestankov dneva mobilnosti invali-
dov. Takrat si še nisem predstavljal, da bo toli-
ko odziva, da bodo ljudje prihajali, se preizku-
šali na invalidskih vozičkih in še mnogo drugih 
aktivnosti, ki bodo pripeljale do tako množične-
ga odziva Mariborčanov in Mariborčank, kot 
tudi naključnih mimoidočih. 
Želel sem si mnogo pozitivne energije, želel 
sem si, da bi vključili vsa invalidska društva 
mesta Maribora. Nisem si predstavljal, kako 
ljudje čutijo z nami, kako živijo z nami in kako 
malo je potrebno, da se invalid lahko počuti 
kot enakopraven someščan. 

Zahvalil bi se rad vsem sodelujočim in celotne-
mu organizacijskemu odboru za pomoč in 
sodelovanje. Zahvalil bi se rad Mestni občini 
Maribor in Zavodu Maribor 2012 EPK. Ne 
smem izpustiti tudi vseh predstavnikov in čla-
nov invalidskih društev, ki so se prijazno odz-
vali na povabilo k sodelovanju. 
Predstavili smo veliko stvari: premagovanje 
arhitektonskih ovir na vozičkih, parkiranje, 
vstop in izstop iz avtomobila na invalidskem 
vozičku; vožnjo s kolesi, ki so prirejena za 
posebne potrebe invalidov; vožnjo s kolesom v 
tandemu; društvo, ki nam je prikazalo pse vod-
nike in njihovo pomoč osebam s posebnimi 
potrebami. Predstavili smo vključevanje gluhih 
in naglušnih v življenje in sodelovanje 'zdravih' 
z njimi. Predstavili smo kulturne točke, branje 
pravljic, ki se jih je udeležilo okoli 200 otrok. 
Moram omeniti rezbarsko delavnico in tekmo-

vanje v družabnih igrah, stojnice, kjer so nam 
se pridružili še prijatelji iz Ljubljane. Zbirali 
smo zamaške za Gala, jih oddali njegovi 
mami, skrbeli smo za dobro vzdušje, zaplesala 
je Saška na invalidskem vozičku, in sicer 
argentinski tango, zapela nam je Fani Križaj, 
pridružila se je pevska skupina iz Dravograda, 
ki nas je spremljala na diatoničnih harmonikah, 
medtem ko smo igrali košarko na vozičkih in 
komaj premagali ekipo 'zdravih' iz Zavoda 
Maribor 2012 EPK. Koliko je bilo vtisov, koliko 
je bilo ljudi, ki se je ob tem dnevu povezalo, je 
skoraj nemogoče do potankosti opisati. Upam, 
da nisem koga izpustil ali zanemaril. Toliko je 
bilo vtisov, da se mi je morda kaj izmuznilo … 
Naj ob koncu dneva mobilnosti 2011 le še izre-
čem zahvalo vsem za nagrade, za sodelovan-
je in dobro voljo, ki ste jo delili z nami. Včasih 
so stvari kičaste, pretirane in neiskrene. Dovo-
lite mi, da to izpoved posvetim vsem tistim 
zanesenjakom, ki še verjamete v naše pozitiv-
no poslanstvo in ne prenehate vztrajati na tej 
poti k enakopravnosti in enotnosti vseh invalid-
skih diagnoz. Včasih nas lahko različnost in 
drugačnost še bolj povežeta v skupnosti nee-
nako mislečih in potrtih; tistih, ki vidijo svetleje 
od nas, tistih, ki si upajo zreti pogumneje in 
odločneje ter pričnejo spreminjati svet z maj-
hnimi koraki. 
 

Simon Šerbinek 
 moderator in član organizacijske odbora    

dneva mobilnosti invalidov 2011 

Prisrčen stisk rok ob srečanju 

Simon Šerbinek - moderator in organizator 
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EVROPSKA PRESTOLNICA  
KULTURE 2012 

Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga 
Evropska unija za določeno leto dodeli enemu 
ali več mestom. Mesto, ki je nosilec tega zve-
nečega naziva, v določenem letu izvede vrsto 
pomembnih kulturnih dogodkov. 
EPK je enkratna priložnost za mesto in regijo, 
da vzpodbudi svoje razvojne potenciale tako 
na področju kulture kot gospodarstva. Projekt 
bo poskrbel za trajnostni razvoj mesta, saj bo 
prinesel veliko novih delovnih mest ter  razvoj 
drugih panog v mestu. 
Pobudnica projekta je bila nekdanja grška 
ministrica za kulturo in umetnica Melina Mer-
couri. Projekt je leta 1985 uvedel Svet minis-
trov Evropske unije. Od tega leta je bilo za 
Evropsko prestolnico kulture imenovanih 48 
mest.  
Naziv evropske kulturne prestolnice so prve 
dobile Atene (1985). 

Letos laskavi naziv nosijo tri mesta, in sicer 
turški Istanbul, madžarski Pécs in nemški 
Essen. Leta 2011 se bosta z nazivom ponaša-
la finski Turku in estonski Talin, leta 2012 
Maribor in portugalski Guimarães. 

V Evropsko prestolnico kulture Maribor 
2012 so vključena partnerska mesta iz Vzhod-
ne kohezijske regije: Murska Sobota, Novo 
mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.   

Barbara Koselj  
marketing javnega zavoda EPK Maribor 2012 

ZDRAVJE 
(MITI IN RESNICA O VAŠEM ZDRAVJU) 

 

Prehladimo se, ker smo premalo oblečeni. 
Vsi smo v otroštvu poslušali, da 
bomo zboleli, če se ne bomo 
dobro oblekli.  
Je to res ali iz trte izvito? 
Prehlade in gripo povzročajo viru-
si in ne mraz. Vseeno je v tem 
reku zrno resnice. Virusi prehlada 
se namreč prenašajo po zraku s kapljicami ali 
z dotikanjem površin, na katerih se združuje 

virus. Ker se pozimi 
zaradi mraza ljudje več 
zadržujejo v zaprtih , 
neprezračenih prosto-
rih, se virusi lažje širijo. 
K temu pripomore suh 
zrak, ki zoži žile v nosu 
in izsuši nosno sluznico 
– naš »filter« za viruse 

je na ta način onesposobljen. Poleg tega veli-
ko ljudi nepravilno kiha v dlan namesto v robec 
in se nato z okuženimi rokami dotika okolice, 
zaradi česar smo 
večkrat izpostav-
ljeni stiku z viru-
som. 
Mraz sam po 
sebi torej ne pov-
zroča prehlada, 
vendar ima zas-
luge za še eno 
dodatno tveganje. Prehodi med toplim in hlad-
nim namreč lahko povzročijo hipotermijo oz. 
znižajo telesne temperature, kar lahko oslabi 
imunski sistem. Takrat se aktivirajo virusi, ki že 
spijo v nas in se razvijajo v prehlad. Zato je 
zelo pomembno, da je naš imunski sistem 
vedno  v dobri pripravljenosti za obrambo. 
Nasvet babic torej posredno le drži, zato se v 
hladnih mesecih dobro oblecimo, da mraz ne 
bo spodbudil spečih virusov, hkrati pa vzdržuj-
mo imunski sistem in si dobro umivajmo roke. 

 
Vir: Uživajmo zdravo 

Promocija EPK 2012 
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SVETO OBHAJILO IN BIRMA 
Dne 5. 6. 2011 sem prvič v življenju dočakal 
sveto obhajilo in birmo. Po besedah našega g. 
Edija nisem mogel verjeti, da bom res prejel 
oba zakramenta. Poiskati sem si moral botra 
ali botro. Kupiti sem si moral novo obleko, pri 
tem mi je pomagala Jana. Z Janino pomočjo 
je organizacija stekla po planu. Poskrbela je 
za pogostitev in snemanje dogodka iz spletne 

TV, kar me je 
zelo presene-
tilo. Doma 
nas je 7 otrok 
in edino jaz 
nisem zahajal 
v cerkev, ker 
nisem slišal 
in ne razumel 

svete maše. Sedaj mi je s pomočjo g. Edija to 
uspelo. K maši sem redno hodil dobri 2 leti in 
spoznal verouk. Skupaj z mojo mamo in ses-
trama, ena je bila moja botra, smo se odpravili 
v cerkev Sv. Pavla v Malečniku, kjer je bil 
poseben dogodek. Bilo nas je veliko gluhih, 
naglušnih, prijatelji in ostali. 
Tega dne sem imel 
malo treme, enako 
kot ostala dva preje-
mnika Andrej in Mar-
cel, vendar ker so bili 
zraven še moji prija-
telji je bilo lažje. 
Prvo je bila maša, potem je sledilo sveto 
obhajilo, ki smo ga prejeli vsi trije, kasneje pa 
sva z Andrejem prejela še sveto birmo. Vso 
mašo je v znakovnem jeziku povezoval g. Edi, 
berilo sta brali ga. Jana in ga. Milena. 
Občutki so bili prelepi. Vse sem razumel in bil 
sem vesel. Po maši je bila pogostitev v verou-
čni učilnici. Vse je pripravila g. Jana za kar ji 
bom večno hvaležen. Hvala predsedniku za 
slikanje, prav tako hvala Spletni TV za snema-
nje. 
Po dolgem in lepem pogovoru z vsemi prisot-
nimi, me je čakal doma še piknik z mojimi 
domačimi. 

HVALA TI EDI 
Milan Šabeder  

OSEBNA POMOČ ANDREJU 
DROZGU 

V soboto dopoldne smo se zbrali prostovoljci, 
da pomagamo našemu prijatelju in članu druš-
tva, Andreju Drozgu.  Andrej namreč živi sam 

v starejši hiši v vasi 
Jablance v Zimici. 
Njegovo življenje in 
delo je odvisno 
samo od njega. 
Kadar pa začutimo 
da nekdo potrebuje 
pomoč mu seveda 

priskočimo na pomoč. Andrej si je želel napra-
viti obzidje hiše, da ob slabem vremenu ne bi 
voda zamakala hišo v notranjosti. saj je zaradi 
tega prisotna vlaga v prostorih. Zbrali smo eki-
po za pomoč: družina Lavtar, družina Mertik in 
Heričko ter Andrej Trifunovič. 
Andrej sam ne bi 
zmogel opraviti vseh 
opravil. Zato je bil 
vesel naše pomoči. 
Fizično delo je bilo 
kar naporno, saj 
smo morali uporabiti 
mešalec za beton, 
samokolnico, cevi, pesek, vodo in še marsikaj 
tako, da smo po 10 urah dela bili precej izčr-
pani. Dan nam je minil in kljub težkemu delu 
nam je bilo v veliko veselje nekomu pomagati. 
Vmes so se dogajale še zanimive dogodivšči-
ne, ena izmed njih je bila, ko je Igorja v jezik 
pičila osa in še veliko drugih zanimivih dogod-
kov se je zvrstilo. 

Tudi za hrano je 
bilo poskrbljeno, 
saj je imel kar 
dve odlični kuha-
rici, ki sta poskr-
beli za naše 
želodce. 
Dragi Andrej bilo 
nam je lepo in 

veseli smo, da smo s skupnimi močmi uspeš-
no zaključili delo, ki si si ga zadal in dan zak-
ljučil s pravim piknikom. 

Jana Mertik 



 

DOGODKI V SLIKI 
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"Življenje je polno čudežev, kot so na primer modro nebo, sončni žarki, otroške oči.  
Zelo lahko uživamo tudi v našem dihanju - jaz v njem uživam vsak dan.  

Mnogi ljudje pa začnejo ceniti radosti dihanja šele, ko dobijo astmo ali imajo zamašen nos." 
Thich Nhat Hanh 



DOGODKI V SLIKI 
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* 'Kar seješ to žanješ.' To pomeni, da se človeku povrne vse, kar reče ali naredi. Kar da, to bo tudi 
dobil. Če daje sovraštvo, bo tudi prejel sovraštvo; če daje ljubezen, bo dobil ljubezen; če neprestano       

kritizira, bo tudi sam kritiziran; če laže, bodo lagali tudi njemu; če goljufa, bo goljufan."  

Florence Scovel Shinn 



 

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH 

21 Oktober 2011 

V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v Mariboru in podruž-
nici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predsta-
vljamo širši javnosti o našem življenju v svetu tišine. 

 

Mobilnost invalidov Maribor, Spletna TV (13. oktober 2011) 
Svet invalidov Mestne občine Maribor je v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 
2011, organiziral poseben Dan mobilnosti invalidov, v okviru katerega so predstavniki različnih invalidskih organizacij 
prikazali, s kakšnimi ovirami se v javnem prostoru soočajo slepi, gibalno ovirani, gluhi … Spletna TV je bila na Trgu 
svobode.  http://www.zveza-gns.si/slovenija/mobilnost-invalidov   

 

Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov. 

Vljudno vabljeni k  
ogledu in branju prispevkov 

 

Info DGNP Maribor 



TOLMAČI - PODRAVJE NASLOVI GSM DOSEGLJIVOST 

KAJA ZLATKA HÖTZL Maribor  040/241 505 od 8.00 do 18.00 

SUZANA KRSTESKI Maribor  041/600 201  dopoldan in popoldan 

LIDIJA LETONJA Destrnik 041/282 344  dopoldan in popoldan 

MARIJA KOSER  Maribor  031/316 040  dopoldan in popoldan 

 

                       OBVESTILA IN VABILA 

NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA 
IN UKINITEV DEŽURNEGA TELEFONA 

 
S 1. novembrom 2011 uvajamo novost v Klicnem centru za osebe z okvaro sluha – možnost 
naročanja tolmačev. S tem sledimo željam naših uporabnikov, ki so izrazili željo, da preko klic-
nega centra lahko naročijo tudi tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je možno le za 
registrirane uporabnike. Vsi dosedanji načini naročanja tolmačev preko SMS sporočila na 
mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554) in  spletnega obrazca ostanejo še naprej v 
veljavi. 
 

Ker Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu, ni potrebe po dežur-
nem telefonu (041 789 555) in ga s 1. novembrom 2011 ukinjamo.  
 

Prosimo vas, da o ukinitvi dežurnega telefona obvestite vaše člane ter jih seznanite z novostjo 
klicnega centra ter jih pozovete, da se registrirajo v klicni center, v kolikor še niso. 
 
Lep pozdrav 
 

JASNA BAUMAN, direktorica 

Info Društva 

 

OBVESTILO 
Svet invalidov Mestne občine Maribor 

 

Obveščamo Vas, da se je informacijska pisarna za invalide preselila na Mest-
no občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 237/II. 
Uradne ure: pon. - pet. od 10.00 - 12.00. 
Za gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani 
občinske stavbe. 
Svoja vprašanja nam lahko posredujete telefonsko na 02/2201 202 ali  
na e-naslov: invalidi@maribor.si 

 

Info društva 
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Vsak petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri 
»DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV« (napoved tekočih 
aktivnosti, predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice 

na Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni.  

Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »DRUŽABNIŠTVO IN INFOR-
MIRANJE ČLANOV« « (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov), Druš-
tva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15. Informacije 

podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.  

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 družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen poseben 
RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljate zmogljiv raču-
nalnik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in 
obdelavo slik z aktivnosti. 

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.  
Uradne ure so vsak petek od 16.00 do 18.00 ure. 

Brezplačno izobraževanje "KAKO DO ZAPOSLITVE?" je namenjeno vsem     
gluhim in naglušnim osebam, ki se želijo seznaniti s tem, kako priti do zaposlitve. 
Dostop: http://edu.uni-mb.si/ 

SVETOVANJE IN POMOČ nudimo gluhim, naglušnim in gluhosle-
pim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav 
(brezposelnost, tehnični pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informi-
ranje o pravicah invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invali-
dnine, …) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarje-

va 15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 
9.00 do 12.00 ure in 16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 
02/2522182, 041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti: 
dgn.maribor@guest.arnes.si. 

Več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.dgnp-mb.si in www.facebook.com 
pod »Društvo Gluhih Maribor«. 

V petek 25. 11. 2011 je ob  18. uri v prostorih podružnice Ptuj, Potrčeva 
34 organizirano predavanje »ZA CVETOČE ZDRAVJE«.                    
Vljudno vabljeni 



Zaradi velikega zanimanja za »ZAČETNI TEČAJ UČENJA SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA«, bomo v januarju 2012 organizirali še en tečaj. Zače-
tek tečaja v ponedeljek 9. 1. 2012. Prijave v pisarni društva. Vljudno vabljeni. 

Vsako sredo in petek ob 19. uri je v prostorih Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, Trubarjeva 15, organiziran »TRENING ŠAHA«. Prijave pri 
kapetanu šahovske sekcije Jožetu Trefaltu. Vljudno vabljeni. 

Vsako drugo nedeljo od 14.00 do 16.00 ure imamo v dvorani Cen-
ter plesa Maribor, Tkalski prehod 5 (center Maribora). »DELAVNICE 
PLESA za EPK« za gluhe in naglušne člane društva. Poučevali 
bosta plesni pedagoginji in koreografinji Centra plesa, Ajda Pfifer in 
Maja Arzenšek, na bobnih bo plesalce spremljal priznan mariborski  

bobnar Blaž Korez. Plesni pedagoginji obvladata osnovno sporazumevanje v znakovnem jeziku, 
prisoten je tudi tolmač.  Vljudno vabljeni. 

»ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJI UČENJA SLOVENSKEGA     
ZNAKOVNEGA JEZIKA«, ki ju vodi tolmačica slovenskega znakovnega jezi-
ka Zlatka Hötzl potekajo vsak torek in četrtek od 16.30 do 18.00 ure v Druš-
tvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15. 

OBVESTILA IN VABILA 
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V nedeljo 30. 10. 2011 bo »OTVORITEV RAZSTAVE V NAKUPOVALNEM CENTRU 
QLANDIA MARIBOR« ob 9.00 uri. Razstava bo na ogled do 12. 11. 
2011 vsak dan. Ogledali si boste lahko del zgodovine ob 78. oblet-
nici delovanja DGN Podravja in predstavitev aktivnosti članov. 

Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNE STRANI na: www.dgnp-mb.si  in 
www.facebook.com, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o         
aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju. 

V ponedeljek 14. 11. 2011 bo »OTVORITEV RAZSTAVE V NAKUPOVALNEM CENTRU 
QLANDIA PTUJ« ob 9.00 uri. Razstava bo na ogled do 5. 12. 2011 
vsak dan. Ogledali si boste lahko del zgodovine ob 2. obletnici delo-
vanja DGN Podravja-podružnica Ptuj, predstavitev del in aktivnosti 

članov iz podružnice na Ptuju. 

V sredo 9. 11. 2011 je ob  18. uri v prostorih Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor, Trubarjeva 15, organizirano predavanje                    
»ZA CVETOČE ZDRAVJE«. Vljudno vabljeni 



DOGODKI V SLIKI 
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DOGODKI V SLIKI 

 

"Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim »prvim« korakom."  
Lao Ce  



27 Oktober 2011 

 

POEZIJA, RAZVEDRILO 

Toaletna voda 

Nekega dne je komandir k sebi v pisar-
no poklical policista Janeza, ki je poleg 
dela v policiji doma skrbel tudi za kme-
tijo. Komandir mu je povedal za številne 
pritožbe občanov zaradi tega, ker Janez 
vedno smrdi po gnoju.  
"Toda, gospod komandir, jaz vendar 
vsak dan delam v hlevu! Normalno je, 
da se to voha na meni!" 
"Odslej boste uporabljali toaletno vodo. 
Vsak dan se umijte s toaletno vodo, 
preden pridete v službo, da ne bo več 
pritožb!" je ukazal komandir. 
"Čez nekaj dni je šel Janez mimo 
komandirja, ko je ta ponovno zavohal 
hlevski gnoj. 
"Ali me ne ubogate in se ne umivate s 
toaletno vodo?" 
"Saj sem poskusil, verjemite mi, toda 
vedno, kadar se hočem umiti s toaletno 
vodo mi pade pokrov školjke na glavo!"  

 

JESEN 
 

Poglej, češnja listke rumene odlaga, 

lastovke so že odletele, 

dozorelo je sladko, sočno grozdje, 

z meglenim časom zima nas poljublja. 

 

V hribih med hrasti, kostanj zori, 

kostanji raztresajo drobiž, 

poglej, spokojna so ozvezdja hiš, 

ogenj me vabi, ko zažari. 

 

Rdeči listi, z vetrom bi odšla, 

morda tam ob morju tudi zame 

svet nekaj toplega ima. 

 

Zrak ni več meglen. 

Ob obali, tvoje ime zazveni, 

»Jesen!«…Najlepši letni čas. 

 

Avtorica pesmi: Ivanka Simonič 

PODOBA IN ČAS 
 

Bojim se, podoba tvoja bledi, megleno drhti tvoj obraz. 

V pesem te moram vsaditi, pesem z menoj bo premagala čas. 

Med trsjem dehtečem ostal bo tvoj obraz, 

kot nekoč sem gledala ga. 

Prstan tvoj zlati, roko krasi tvoji hčeri. 

Tam nate tvoj spomin živi. 

Pot moja se je razdelila, v srcu še živiš. 

Sama iščem pot naprej, skozi Zaverh vije cesta se bela 

in trta pomladi dehti. 

Pomirjena duša, neizpolnjene želje, v miru sprejemam vse, 

kar mi daje usoda. 

In, ko zgrabi me žalost, grem hitro naprej. 

Avtorica pesmi: Ivanka Simonič 



 

Članarina 2011: 

zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 
 

BREZPLAČNO 

brezposelni prejemniki 

socialne pomoči,         

študentje, dijaki in otroci 

 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: Milan Kotnik, Lidija Salamon 
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,                                         

Mestna občina Maribor, Mestna občina 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:  070/745 579 

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 ‐ 18:00 

      Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj 


