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časopisa
»NAŠ GLAS«
Junij 2000

Vsak prvi četrtek v mesecu od 16 – 18 ure v pisarni
občine Zgornja Kungota

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

Naslov: NAŠ GLAS
Časopis urejajo:
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon, strokovna sodelavka
Lea Lukner, članica
Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Izdaja: Februar 2011
Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com.
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imamo uradne ure za vse
člane DIM in Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor.

Informacije:

Goran Jamnikar

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo
tudi na internetu na naši
spletni strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com

NAŠ GLAS

PREDSEDNIKOV UVODNIK

učilnico v naravi v Modražah v
občini Poljčane. Med zelo
zanimivim obiskom smo si
ogledali, kako se v čistilni napravi iz umazane vode odstrani trava, tako, da se v naravo
izpusti čista voda. Ker je bilo
zunaj že precej toplo, nam je
bilo zelo prijetno. Bliža
se pomlad in znova dihamo
Bedrija Črešnik
boljši zrak. Zato bo naslednji
Predsednik Društva GNP Maribor
obisk učilnice v naravi v ModV preteklem mesecu se je v ražah še prijetnejši.
Mariboru in Slovenski Bistrici V mesecu februarju praznujeodvijal že 6. mednarodni turnir mo slovenski praznik kulture in
gluhih v malem nogometu in tudi gluhi smo pripravili prirediodbojki za ženske. Vsem čla- tev, kjer smo v znakovnem
nom športne sekcije čestitamo jeziku predstavili pesmi Franza dobro opravljeno delo, saj ceta Prešerna, o njem pripoveste odlično poskrbeli za vse dovali zgodbe, na koncu pa
ekipe in tujim ekipam, ki se priredili še kratek kviz. Bilo je
niso znašle, pokazali tudi pot. zelo zanimivo!
Na voljo smo imeli dve dvorani
Še malo in praznovali bomo
za tekmovanje v malem nogopraznik zaljubljencev in se
metu in eno dvorano za ženzačeli pripravljati na pustovansko odbojko v Slovenski Bistrije. Vse vabimo, da se na pust
ci. Na zadnjem dogodku, ki se
pripravite z izdelavo lastne šalje odvijal v športnem centru
jive pustne maske ter si jo za
Leona Štuklja se je zbralo kar
pust tudi nadenete. Ker je
450 gledalcev.
zdravje največje človekovo
Člani društva so obiskali
bogastvo, je Izobraževalno

društvo Začuti življenje izvedlo
predavanje o terapiji proti bolečinam brez zdravil katerega se
je udeležilo veliko število naših
članov.
Vse več slišečih ljudi se želi
naučiti znakovni jezik. Trenutno
obiskuje tečaje slovenskega
znakovnega jezika 60 oseb, ki
potekajo v prostorih našega
društva in v VDC Sonček.
Ker je vedno več naših članov
starejših, je potrebnih več informacij o pokojnini, kolikšna je
socialna pomoč za ogrožene,
kako, kje in kdaj lahko pridobijo
informacije, kako lahko sam
reši svoje probleme in na koga
se lahko obrne za pomoč.
Zaradi ukinitve javnih del številni mladi invalidi sluha še težje
najdejo službo in tudi med ostalimi starostnimi kategorijami
gluhih oseb je vedno več dolgotrajno brezposelnih, kar predstavlja zelo veliko težavo pri njihovem preživljanju sebe in svojih družin.
Predsednik Društva
Bedrija Črešnik

"Pretakneš lahko vse kotičke tega sveta, a ne boš našel
nikogar, ki bi si ljubezen zaslužil bolj kot prav ti."
Buda
TOLMAČI

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

000 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

Februar 2011
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ČESTITKE - VOŠČILA

Čestitamo k rojstvu hčerke
Vanji Marinšek (MDGN Sl. Konjice)
Prvi otrokov jok je kot balzam za izmučeno materino telo.
Osreči jo, pomiri in sprosti.
Ko zasliši jok svojega novorojenčka,
jo prevzameta neizmerna materinska sreča in ljubezen.
Bolečine so pozabljene, vse misli in čustva
pa se vrtijo le še okrog novorojenega bitja.
Med njo in otrokom se še naprej spletajo in utrjujejo nevidne nitke.
Te nitke so zelo močne,
trajajo vse življenje in se še po smrti ne pretrgajo.
ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM OSEBNEM PRAZNIKU VAM ŽELI
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
BAUMAN Marko
BOSANČIČ Frančiška
BREZNIK Marjan
BURGAR Polonca

FEBRUARJA praznujejo:

KOTNIK Milan
LETONJA Lidija
LONGAR Jože
MAJCEN VOJSK Ivanka

ČREŠNIK Marija

MERTIK Milan

DIVJAK Andrej

MUNDA Janja

DRUMLIČ Majda

MURKO Janez

FAJFAR Alen

MURŠAK Stanko

FEGUŠ Janja

NEDELJKO Leonida

FERK Ana

PREDAN Jožef

FURMAN Vida

POLAK Suzana

GALE Ivan

REPA Ivan

GORIČAN Julijana

ROŠKAR Nada

JAMNIKAR Goran

SENTIČ Stanko

JELEN Darko
JUS Danica
KOČNIK Martina
KOLARIČ Irena
KOSTANJEVEC Milena
KOVAČEČ Franc

TERTINEK Matej
TOMAŽIČ Irena
TOPLAK Viktorija
TRAMŠEK Albin
TRAMŠEK Jovanka
VOGLER Jožefa

KRAJLAH Marjan
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SEKRETARJEV KOTIČEK

morejo k izvajanju aktivnosti v društvu. Naj
samo omenim angažiranje našega bivšega
sodelavca v programu javnih del Srečka
Ostreuha, ki sedaj prostovoljno sodeluje in
pomaga pri številnih društvenih aktivnostih in

Strokovni delavec sekretar Milan kotnik

V drugi letošnji številki časopisa Naš glas, ki je
tokrat v povečanem obsegu lahko ponovno
pričakujete veliko zanimivega branja o številnih aktivnostih, ki jih organiziramo v Društvu in
v podružnici na Ptuju.
»Izvajanje posebnih socialnih programov«
V društvu nadaljujemo z načrtovanimi aktivnostmi in izvajanjem osmih posebnih socialnih
programov na območju 41 občin in mest v
Podravju, za gluhe, naglušne in gluhoslepe

Srečko Ostreuh prostovoljno
pomaga pri osveščanju javnosti

osveščanju in informiranju širše javnosti o pravicah gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb ter
o možnostih vključevanja v aktivnosti našega
društva. Rezultati te skrbno pripravljene akcije
s strani strokovne službe društva so bili kmalu
vidni, saj se je v društvu močno povečal obisk
oseb, ki imajo takšne ali drugačne težave s
sluhom in prihajajo po našo pomoč.
Prostovoljno pomaga pri pripravah in organizaciji številnih aktivnostih vedno več članov, ki
vsak na svoj način in po svojih najboljših

Delovne priprave članov na aktivnost v sejni sobi

uporabnike s katerimi jim omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje in
delo v družbi. Kljub ogromnemu kadrovskemu
izpadu zaradi ukinitve javnih del v društvu se v
strokovni službi trudimo zagotoviti vsaj enak
nivo storitev in aktivnosti kot pretekla leta.
»Prostovoljci v društvu«
Pohvaliti moram številne gluhe in naglušne
prostovoljce, ki s svojim delom izjemno pripoFebruar 2011

Lea Lukner in Dominik Mohorko pripravljata računalniško projekcijo - ogled slik z aktivnosti

močeh zagotavljajo, da se v društvu resnično
počutimo kot v našem drugem »domu«.
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»Brezposelnost«
Eden največjih problemov gluhih in naglušnih
članov s katerim se srečujemo zadnji dve leti
pa je povečevanje števila oseb, ki ostajajo
brez zaposlitve in prihajajo v društvo po
pomoč. Pri tem se intenzivno povezujemo s
številnimi institucijami, kot so Racio iz Celja,
Zavod RS za zaposlovanje (OS Maribor, OS
Ptuj), Ozare in druga podjetja, kjer bi lahko
zaposlili vsaj nekaj invalidov sluha.

no Društva bomo povabili tudi predstavnike
Zveze gluhih in naglušnih Sloveniji in jim podrobneje predstavili delo v Društvu ter izvajanje
posebnih socialnih programov in aktivnosti članov.
»Svet invalidov - Mestna občina Maribor«

»Poročila za leto 2010«
V strokovni službi društva smo pripravili vsa
poročila za preteklo leto in jih oddali našim

Številna delegacija članov Sveta invalidov in mariborski podžupan Mikl v Ljubljani na izmenjavi
izkušenj in predstavitvi dobrih praks

Člani Upravnega odbora in Izvršnega odbora
podružnice Ptuj po končani seji

sofinancerjem. Sklicali smo sestanek Nadzornega odbora in Upravnega odbora ter določili
termin za sklic skupščine društva. Na skupšči-

Z MOM intenzivno sodelujemo na številnih
sestankih in aktivnostih, kjer opozarjamo na
težave gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi.
Za pozitiven pristop s strani MOM in Sveta
invalidov ter razumevanje težav s katerimi se
srečujemo invalidi sluha se jim iskreno zahval-

Po ogledu mesta Ljubljana smo imeli
delovni sestanek na Magistratu
Sestanek za pripravo 6. Mednarodnega turnirja
gluhih v futsalu in odbojki v prostorih
podružnice na Ptuju
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jujemo in jih postavljamo za zgled, kako se da
tudi z boljšim in enakopravnejšim sodelovanjem zagotoviti uspešne akcije.
NAŠ GLAS

SEKRETARJEV KOTIČEK

gluhih in naglušnih Slovenije, invalidskemu
podjetju Ozare, številnim sorodnim institucijam
v EU (nacionalne zveze gluhih), saj želimo čim
več ljudi seznaniti z našim »maternim jezikom« govorico rok. Odziv je zelo pozitiven in
nas še naprej zavezuje k temu, da v društvu s
skupnimi močmi nadaljujemo z aktivnostmi za
čim širšo prepoznavnost znakovnega jezika

Gluhi članici na delavnici »Mladi v družbi«
s tolmačico

Gluhi in naglušni člani bomo sodelovali v projektu Evropske prestolnice kulture (EPK) leta
2012 z željo, da na EPK predstavimo kulturo
gluhih s svojimi kulturno umetniškimi predstavitvami na področju gledališča, filma in plesnega izražanja. Hkrati pa smo opozorili na dostopnost vseh prireditev v Mariboru (zagotovitev
tolmača za gluhe ter vgraditev indukcijskih

Učenje slovenskega znakovnega jezika

gluhih, saj verjamemo, da bomo s tem dosegli
tudi te zadane cilje; e-učenje SZJ, povečanje
števila tolmačev SZJ in usposabljanje gluhih in
naglušnih oseb za izvajanje tečajev.

Nastop gluhih članic na »Kulturnem večeru
invalidov« v Kazinski dvorani SNG

zank za naglušne obiskovalce s slušnimi aparati). Posebno pozornost pa bodo namenili na
našo pobudo enakopravnemu informiranju o
vseh kulturnih prireditvah.
»Izobraževanje«
V strokovni službi vzpostavljamo pogoje za
spoznavanje slovenskega znakovnega jezika,
kar dosegamo z organiziranjem številnih izobraževanj in tečajev. Trenutno potekajo kar trije
začetni tečaji in en nadaljevalni tečaj znakovnega jezika. Svojo idejo o širjenju znanja znakovnega jezika smo predstavili Zvezi društev
Februar 2011

Prijetno druženje članov v podružnici na Ptuju

Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem
in sovrstnikom v času družabništva ob sredah
in petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi
predlogi pripomorete k še boljšemu delu v
Društvu v Mariboru in podružnici na Ptuju.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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ŠPORT

6. MEDNARODNI TURNIR
V FUTSALU, 29. 1. 2011
1. Kje ste organizirali

letošnji turnir v
futsalu?
6. mednarodni turnir
smo organizirali v
Mariboru.
2. Koliko
ste imeli?

dvoran

Imeli smo dve dvorani (Tabor in Leon Štukelj.
3. Koliko ekip se je
prijavilo za futsal?
Prijavilo se je 18
ekip, na dan tekmovanja je ena ekipa
odpovedala, torej je
bilo 17 ekip.

3.MESTO: MDG LJUBLJANA (SLO)
4.MESTO: GSC LINZ (A)
5.MESTO: G.S.MARAGOTTO PADOVA (ITA)
6.MESTO: TMSSE SZEKSZARD (H)
7.MESTO: PSKN PRAGA (ČEŠKA
8.MESTO: MLADOST SARAJEVO (BIH)
9.MESTO: SKN NOVE ZAMKY (SK)
10.MESTO: DGNP MARIBOR (SLO)
11.MESTO: CRAZY DEAF (ITA)
12.MESTO: SUNG ZENICA (SRB)
13.MESTO: GSZ GRAZ (A)
14.MESTO: DGN PODRAVJA PTUJ-MLADI
(SLO)
15.MESTO: DGN LJUBLJANA (SLO)
16.MESTO: ŠKN TRENČIN (SK)
17.MESTO: NO SUD GHSK (A)
9. Kam ste šli po
turnirju?
Turnir se je končal
ob pol šestih, šli smo
jest, nato se je ob
20. uri pričelo druže-

4. In kod so bile
ekipe?
Slovenija, Avstrija,
Slovaška,
Češka,
Bosna in Hercegovina, Srbija, Italija,
Madžarska.
5. Opiši kako so igrale različne ekipe v futsalu?
Vsaka ekipa ima svoj način igranja. Lansko
leto je bilo bolj slabo, letos so bili močnejši,
bolj izkušeni.
6. Ali ste imeli sodnika za futsal?
Ja, imeli smo 3 slišeče
sodnike.
7. Ali ste imele probleme s sodniki?

nje v MC Pekarna.
10. Kje ste podelile pokale in diplome?
Pokale in priznanja
smo podelili v MC
Pekarna ob 22 uri.
11. Ali so bili iz
drugih držav zelo
zadovoljni z organizacijo turnirja?
Veliko ljudi nas je pohvalilo, da smo organizacijo in izvedbo letošnjega mednarodnega turnirja odlično opravili.
Intervju z Alešem Škofom opravila Lea Lukner

Prva dva sodnika, ki sta
sodelovala med kvalifikacijo, sta bila odlična.
Tretji sodnik, ki je sodil od četrtfinala naprej ni
sodil kvalitetno.
8. Katere ekipe so sodelovale?
1.MESTO: ZLATIBORAC-UŽICE (SRB)
2.MESTO: SC ADMIRAL DEAF BRATISLAVA
(SK)
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Zahvaljujem se trenerju
Borisu
Careviću,
gluhemu
članu iz Slovenske
Bistrice, ki nam je
vseskozi stal ob strani in svetoval pri igri.

6. MEDNARODNI TURNIR V
ODBOJKI ŽENSKE, 29. 1. 2011
1. Kje ste organizirali v 6. Mednarodni turnir v odbojki?
6. Mednarodni turni
v odbojki smo organizirali v športni dvorani v Slovenski Bistrici.
2. Koliko ekip se je prijavilo in od kod so?
Prijavilo se je 7 ekip. 4 ekipe iz Slovenije in 3
ekipe iz drugih držav.

8. Na katero mesto ste se uvrstile?
Uvrstile smo se na 4. mesto.
9. Kakšni so bili rezultati ekip?
1. mesto SSS BUDAPEST (H)
2. mesto DGN Celje (SLO)
3. MDG Ljubljana (SLO)

3. Naštej imena ekip, ki so tekmovale?

4. mesto DGN Podravja Ptuj (SLO)

DGN Podravja Ptuj, DGN Celje, MDG Lj, Ljubljana Dragons, Avstrija (Graz), SSS BUDAPEST (Madžarska) in Mladost Sarajevo (BIH).

5. mesto GSZ Graz (A)

4. Ali ste imeli sodnike za odbojko?

10. Ali ste se lepo zabavale v diskoteki po
turnirju?

Ja. Sodniki so bili
mladi gluhi športniki,
ki so odlično opravili
svoje delo.
5. Ali ste katero
ekipo premagale?
Premagale smo Mladost Sarajevo, Dragons Lj in Avstrijo (Graz)
6. Koliko tekem ste izgubile?
Izgubile samo 3 tekme in sicer proti: MDG Lj,
DGN Celje in SSS BUDAPEST (Madžarska)
7. Kako ste igrale?

6. mesto Ljubljana Dragons (SLO)
7. Mladost Sarajevo (BIH)

Ja. V diskoteki smo
se lepo zabavale,
bilo je odlično.
11. Ali ste v diskoteki še kaj drugega
delali ?
V diskoteki smo pomagale delati pri prodaji
pijače, pomagale smo čistiti in sodelovale pri
projekciji za podelitev pokalov in diplom. Bila
je odlična organizacija. Zelo sem vesela.
Intervju s Saško Cafuta opravila Lea Lukner

Naše punce DGN Podravja Maribor iz podružnice Ptuj so dobro igrale. Nisem pričakovala,
da smo tako dobre. Zelo sem vesela z dobro
igro in se igralkam zahvaljujem. V prihodnje
se moramo še boj potruditi, da se bomo lahko
uvrstili bolje. Priznam, da sem bila
malo živčna, bile
smo trmaste in si
nismo zaupale.
Februar 2011
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH V MALEM NOGOMETU

6. junija 2010 smo imeli trening v futsalu v
zunanji dvorani v Spuhlji. Prišlo je veliko
igralcev in bilo je zelo sončno in vroče vreme.
V ekipi smo bili: Silvo Č., Andrej V., Darko
K., Robert D., Aleš Š., Dominik M., Alen F.,
Miha, Žiga B., Shkelzen D., Ben iz Avstrije
in jaz.
Trening smo namenili kondiciji in igri. Po
treningu smo se morali dobro spočiti in
napiti vode, saj nas je vročina dokaj utrudila.
Nadaljevali smo z dve urno igro.
12. 6. 2010 smo se pripravljali na državno
prvenstvo gluhih in naglušnih v malem
nogometu v dvorani v Žalcu. Organizacijo
je prevzelo MDGN Slovenske Konjice.
Sodelovalo je pet ekip: DGN Ljubljana,
DGN Celje, MDGN Velenje, MDGN Slo-

venske Konjice in DGN Podravja Maribor.
Zbrali smo se zgodaj zjutraj, vsi v dresih
pripravljeni, da začnemo. Veseli smo bili,
da je za svoje ekipe prišlo navijati veliko
fantov in deklet. Otvoritev prvenstva je pospremila slovenska himna. Ena tekma je trajala dvakrat po deset minut, odmor med
polčasom pa je trajal pet minut. Prvo tekmo
smo odigrali z DGN Celje, drugo z MDGN
Slovenske Konjice, tretjo z DGN Ljubljana
in zadnjo z MDGN Velenje.
Igrali smo dobro, ampak ugotovili smo, da
nam še vedno manjka kondicije in spretnosti v podajanju žoge svojim soigralcem.
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Manjkali so nam tudi boljši igralci: Aleš
Škof, Matej Tertinek in Shkelzen Dacaj. Na
žalost smo izgubili in smo se uvrstili na peto mesto. Treningov v malem nogometu je
enostavno premalo.
V naši ekipi DGN MB smo igrali Robert
Debevec, Andrej Vivod, Darko Kokol,
Dominik Mohorko, Žiga Bedenik, Aleš Podbelšek in jaz.

Rezultati:
1. mesto – DGN Ljubljana
2. mesto – MDGN Velenje
3. mesto – MDGN Slovenske Konjice
4. mesto – DGN Celje
5. mesto – DGN Podravja Maribor
Gabrijel Kravanja

»Kadar nisi v stiku s seboj, se ne
moreš dotakniti drugih.«
Anne Morrow Lindbergh
NAŠ GLAS
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Osvojili smo solidno 13. mesto med
23-imi ekipami
Sem Gabrijel Kravanja,
selektor slovenske reprezentance gluhih in naglušnih Slovenije v futsalu.
Prvič v moji karieri smo se
s Slovensko reprezentanco gluhih v futsalu
udeležili evropskega prvenstva gluhih v futsalu
v Švici. Moram priznati, da ni bilo lahko in, da
smo se tega podviga lotili z velikim strahom,
ampak tudi s spoštovanjem do nasprotnih
ekip. Do sedaj smo igrali v veliki večini le prijateljske tekme, tokrat je bilo drugače. Ampak z
veseljem povem, da sem s ponosom gledal
kvalitetne igre naših fantov.
Od 6. do 14. novembra 2010 je potekalo

Evropsko prvenstvo gluhih v futsalu v
Winterthurju v Švici. Naša ekipa je osvojila 13.
mesto od skupaj 23-tih ekip, za kar smo zelo
zadovoljni. Evropska športna organizacija gluhih (EDSO) je odlično opravila svoje delo, nadzor nad vsem pa so imeli predstavniki UEFA.
Ekipa Slovenije je igrala v skupini E, skupaj z
ekipami iz Moldavije, Italije in Izraela.
Slovensko reprezentanco gluhih so zastopali:
Damjan Šebjan, Domen Starc, Boban Vučetič,
Sadmir Memič, Jelenko Banovič, Mustafa Buljubašič, Viler Jovič, Sašo Lukič, Aleš Škof,
Dragiša Dvorančič, Marko Šmid in Peter Meško. Na žalost se je igralec Boštjan Osterc
Februar 2011

(Veržej) tik pred odhodom poškodoval tako, da
se ni mogel vključiti v našo ekipo. Z njegovo
igro bi bili seveda močnejši. Ker pa je bil čas
prekratek, ga nismo mogli nadomestiti z drugim igralcem.
Največ golov, devet, jih je za našo reprezentanco dal Sadmir Memić, ki nas zelo je presenetil z dobro igro.
Za možnost udeležbe, pokrite stroške treningov, nakup opreme in izposoje kombijev za
prevoz, se iskreno zahvaljujemo ZŠIS (Zveza
za šport invalidov Slovenije). Prav tako se
zahvaljujemo NZS za izposojo dresov in trgovini Golgeter za nakup opreme po ugodni ceni.
Za pomoč in podporo lepa hvala tudi ŠZG in
ZDGN Slovenije.
Iz srca se zahvaljujem svoji ekipi za požrtvovalnost, dobro igro in lep uspeh. Ni razočaranja, saj smo lahko ponosni, da smo zastopali
našo državo na tako pomembnem dogodku.
ISKRENE ČESTITKE.
Zahvaljujemo se Antonu Petriču za vso skrb in
pomoč pri izvedbi naših treningov.
Prav tako lepa hvala Primožu Krinu za njegovo
pomoč pri masaži.
Najlepša hvala predsedniku Športne zveze
gluhih Slovenije Simonu Španu za odlično
organizacijo in pomoč v vseh situacijah.
Vse dogodke je z nami doživljal in jih zabeležil
s svojo kamero naš snemalec Gorazd Orešnik.
Hvala.
Hvala časopisu Ekipa in Videoslofutsal, da so
o našem tekmovanju poročali.

IZIDI V SKUPINI:
Italija-Slovenija
8:5
Bila je izredno težka tekma, saj ne
smemo pozabiti, da so bili Italijani favoriti na
EP. Na SP so osvojili tretje mesto. Tekmo proti
Italiji smo odigrali na visokem nivoju, zlasti v
drugem polčasu smo igrali zelo dobro. Nisem
pričakoval takšnega rezultata, odkrito lahko
povem, da sem pričakoval 10:1 za Italijo.
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Strelci: Starc Domen, Buljubašič Mustafa,
Lukič Saša (2), Dvorančič Dragiša.

Strelci: Jovič (2), Dvorančič (1).

Slovenija – Moldavija 8:4

OSMINA FINALA:
Slovenija-Danska 6:7

Naša ekipa je bila po težki tekmi proti Italiji
dokaj izčrpana. Proti
Moldaviji nisem pričakoval takšnega lepega
dvoboja, kajti Moldavci
niso imeli trenerja in
na klopi samo dva
igralca za zamenjavo. Praktično so štirje igralci
igrali celih 40 minut, a
igrali so zelo hitro v
protinapadu in trdo v
obrambi. Čestitke Moldaviji. Zelo sem vesel
te zmage, a včeraj proti Italiji smo igrali bolje kot danes. Verjetno se
je poznala tudi utrujenost po težki tekmi proti Italiji. Čestitke mojim
fantom.
Strelci: Saša Lukič (3),
Dragiša
Dvorančič,
Mustafa Buljubašič, Viler Jovič(3)

Slovenija-Izrael 3:3
Tekma z Izraelom je bila zelo pomembna.
Zavedali
smo
se, kako je bila današnja tekma pomembna in v prvem polčasu smo bili bolj na liniji
obrambe ter prežali na
hitre protinapade, a žal nam v prvem polčasu
ni uspelo zatresti mreže. V drugem polčasu pa
smo igrali bolj agresivno in napadalno ter na
začetku vodili s 3 : 1. Tri minute pred koncem
pa smo naredili napako in za to smo bili kaznovani z izenačenjem
rezultata. Kljub temu
sem vesel, da smo
drugi v skupini ter, da
smo uvrstili v osmino
finala.
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Prvo in drugo uvrščeni
iz 6 skupin ter štirje tretje uvrščeni z boljšo razliko v zadetkih so napredovali v osmino finala.
Naša ekipa je bila druga v skupini, tako se uvrstila v osmino finala in se pomerila z drugo
uvrščenim v skupini F, torej z Dansko. Tekma
je bila odločilna za
vstop med osem najboljših ekip v Evropi in
uvrstitev na SP gluhih
v futsalu. Proti Danski
smo igrali odlično in se
kljub trem rdečim kartonom borili do konca ter
na koncu izsilili neodločen rezultat. Žal pa so
imeli v podaljšku nasprotniki nekaj več sreče
ter so se zasluženo uvrstili v četrtfinale, med
osem najboljših. Proti Danski smo izgubili 6:7.
Strelci: Buljubašič Mustafa (3), Sadmir Memič
(2), Marko Šmid 1
Tekmo z Dansko smo izgubili, ker nisem opravil menjave.
Bil sem zelo nervozen
med tekmo in sem tako
hitro pozabil na menjavo igralca. Žal pa mi je,
da smo pred koncem
tekme dobili gol in posledično izenačen rezultat, za katerega sem
odgovoren sam.

ZA UVRSTITEV OD 9. DO 16. MESTA
Slovenija-Srbija 3:8
Tekmo smo igrali proti
Srbiji. Žal pa so bili
naši igralci fizično in
psihično na dnu, prisotne pa so bile tudi poškodbe (igrali smo brez
treh ključnih igralcev: Jovič, Lukič, Vučetič),
proti Srbiji izgubili 3:8.
Strelci: Starc, Šmid, Škof.
NAŠ GLAS
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Slovenija-Wales 9:6
Po porazu s Srbijo,
smo se znova potrudili
in imeli še tekmo proti
Walesu. Naši igralci so
igrali bolje, saj se jim je povrnila motivacija,
imeli so nov cilj, srečanje za 13 mesto, po
zmagi proti Walesu
9:6. Strelci: Jelenko
Banovič, Domen Starc,
Viler
Jovič,
Marko
Šmid, Buljubašič Mustafa, Sadmir Memič (4).

Slovenija-Norveška 7:3
Naše je čakala še zadnja tekma za 13. mesto,
proti Norveški. Ponovno smo bili v kompletni
postavi. Sicer zelo
utrujeni od prejšnjih
tekem, smo premagali
Norveško 7:3. Strelci:
Memič(2), Buljubašič, Šmid, Dvorančič, Jovič,
Banovič.
Zjutraj smo imeli v
hotelu sestanek, ki ga
je začel vodja odprave
Simon Špan, izrekel
nam je pomembne
pozitivne besede ter
nam dal napotke pred tekmo z Norveško.
Igralci so pozorno poslušali govor vodje odprave in potem proti Norveški res motivirano igrali. Prva postava naših igralcev proti Norvežanom je začela igrati zelo agresivno in hitro so
dosegli pet golov, nato smo naredili hitre menjave, kar je bil ključ do uspeha. Zelo sem
vesel, da smo zmagali.
Z zmago smo tako zaključili evropsko prvenstvo in slavili osvojeno 13. mesto. Zelo smo se
veselili vrnitve v Slovenijo k družinam in prijateljem. Čez štiri leta upam na boljše rezultate
na evropskem prvenstvu, ki bo v Bolgariji.

ZAHVALJUJEM SE IGRALCEM ZA
USPEŠNO IN VZTRAJNO IGRO
Februar 2011

Upam, da bom letos organiziral prijateljsko
tekmo gluhih in naglušnih v futsalu in po tekmi
povabil igralce na piknik.
Gabrijel Kravanja, selektor slovenske
reprezentance gluhih in naglušnih

ČESTITKE EKIPI DGNP
MARIBOR V FUTSALU
Kot selektor slovenske
reprezentance gluhih in
naglušnih v futsalu bi rad
izrekel nekaj besed o
uspehu futsalske ekipe
DGN Podravja Maribor.
DGN Podravja Maribor je
nastopila v avstrijskem
Weiz-u na mednarodnem
turnirju gluhih v futsalu, ki
se je odvijal 27. novembra 2010. Nastopilo je
12 ekip iz vse Evrope, med njimi tudi ekipa
našega društva.
Naši nogometaši so dosegli izjemen uspeh
2. mesto na turnirju.
V ekipi je zaigral tudi naš reprezentant Aleš
Škof, ki se je udeležil evropskega prvenstva
v futsalu novembra 2010 v Winterthurju v
Švici.
Ponosen sem
na vse naše
fante, še posebej na ekipo
DGN Podravja
Maribor, ki je z
osvojenim
2.
mestom na izjemno močnem turnirju pokazala kakovostno
igro futsala.
Čeprav nisem pričakoval tako velikega uspeha, moram reči, da sem bil zelo vesel tega
dosežka in upam, da bodo fantje nadaljevali
s svojimi uspehi tudi na drugih turnirjih.
Gabrijel Kravanja
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OGLED DOBRODELNE
GLEDALIŠKE PREDSTAVE
"DEVETSTO"
Kdo je vas povabil skupaj s člani na ogled
dobrodel ne
gl edali ške
predstave
»DEVETSTO«? Gospod Bojan Maroševič nas
je povabil na ogled dobrodelne gledališke
predstave že decembra. On je tudi naš režiser,
ki nam je pomagal pri naših predstavah gluhih
članov v kulturni sekciji "Tihi svet".

Gluhi in naglušni člani skupaj z
igralcem Bojanom Maroševičem

Ali je bila lepa predstava? Ja, bila je super
predstava, bili smo zelo navdušeni, da smo
dobili povabilo na ogled gledališke igre.
Ali ste imeli tolmačko? Ja, imeli smo tolmačico Zlatko Hoetzl, ki je odlično prevedla vsebino gledališke igre v nam razumljivo govorico
rok.
Kdo je odigral v igri? V igri je odigral sam
Bojan Maroševič. Presenečeni smo bili, da je
sam igral takšno zahtevno vlogo.
Kakšna
je
bila
vsebina? Naslov
»DEVETSTO«, vsebina govori, da je veliko
ljudi potovalo z ladjo v Ameriko in, ker so bili
revni so v kabini vzeli zavese in šivali obleke.
Med njimi je bila tudi ena ženska, ki je bila
noseča. Rodila je otroka in ga pustila na klavirju v kartonski škatli. Ženska je zapustila ladjo.
Ljudje so slišali jokanje dojenčka. Našli so ga
in ga imenovali Devetsto. Živel je na ladji, …
Ali vam je bilo všeč, kaj mislite o nastopu?
Ja, zelo mi je bila všeč. Zelo zanimiva zgodba
je bila. Tudi jaz bi rad nastopil s takšno vlogo.
Intervju z Bedrijo Črešnikom opravila Lea Lukner

»SLIŠIM Z OČMI«
Kdaj in kje ste si ogledali gledališko predstavo "Slišim z očmi°?
MILAN Š. Predstavo smo si ogledali v četrtek
27. januarja. 2011.
Ali vam je bila všeč? Kaj vam je bilo všeč?
MILAN Š. Ja, zelo nam je bila všeč. Zanimivo.
Igralec je bil zelo razgiban, pokazal je kako
teče voda, luč prižge, motor teče, železo dela,
muzika. Od kod vse te ideje za takšno delo.
VERONIKA H. Res, zelo mi je bilo všeč. 1. in
2. del sta bili prikazani isti igri. Prvi del so si
slišeči ogledali s slušalkami na glavi. Drugi del
pa je bil enak vendar brez slušalk tako, da so
lahko spremljali tudi zvok. Predstava je trajala
približno 2 uri. Po končani predstavi se nam je
pridružil glavni igralec s katerim smo se veselo
in sproščeno pogovarjali.
Kdo so bili gledalci (gluhi in slišeči)?
MILAN Š. Gledalci so bili gluhi in tudi mnogo
slišečih. Zraven je bila
tolmačica Marija
Koser. Slišeči so si morali natakniti slušalke,
da ne bi slišali ropota in zvokov. Tako niso
prav nič slišali. Sedaj so slišeči občutili vsaj
malo kako je težko biti gluh.

Gluhi in naglušni člani v Slovenskem
narodnem gledališču

VERONIKA H. 10 gluhih oseb in veliko slišečih
obiskovalcev je bilo.
Kakšno je bilo sporočilo gledališke predstave?
VERONIKA H. Ne vem kako so se počutili slišeči, verjamem pa, da so na ta način vsaj za
nekaj trenutkov spoznali občutek življenja v
tišini.
Intervju z Milanom Šabedrom in
Veroniko Hribar opravila Lea Lukner
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AKTIVNOSTI V
DRUŠTVU MARIBOR
Prosim, opiši mi, kakšni so načrti za letošnje leto? V prihodnje bi radi še naprej vodili
delavnice, razna predavanja, šport, kulturo,
radi bi še naprej izvajali tečaje za učenje govorice rok-slovenski znakovni jezik, letovanja,
izlete. Mladim je potrebno omogočiti čim več
vključevanja skupaj s slišečimi v raznih taborih
in delavnice. Zelo pomembno je sodelovanje z
različnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi,
kjer je potrebno veliko osveščanja o problemih
s katerimi se srečujemo gluhi in naglušni ljudje.
Sodelovali bi v evropski prestolnici kulture
2012. Želim, da bi naši člani še aktivneje sodelovali v kulturi in bolje spoznali druge organizizacije. Tudi si želim, da bi člani sami predlagali
in spodbujali različne aktivnosti, ki si jih želijo.
Upokojenci so aktivni in radi organizirajo izlete,
piknike in mesečne sestanke.

Bedrija Črešnik predsednik društva

Ali ste se dogovorili s člani, kaj bi delali v
prihodnje? Ja, vsako leto imamo več delovnih
sestankov, kjer se pogovarjamo o načrtih in
pripravi aktivnosti v društvu.
Ali so gluhi in naglušni še vedno diskriminirani v družbi? Prepričan sem da je v naši
državi potrebno še ogromno narediti, da bomo
enakopravni na vseh ravneh našega življenja.
Gluhi nimamo pravic kot slišeči, potrebno je
ustrezno prilagojeno izobraževanje, ustrezno
prilagojeno informiranje za gluhe in naglušne
ljudi v družbi.

Gluhi nimajo pravice do tehničnih pripomočkov, potrebujejo pomoč pri novi zaposlitvi, še
vedno nimamo priznane 100% okvare telesne, potrebno je dobro sodelovanje društva z
občinami in invalidi. Imamo veliko težav, ker je
premalo tolmačev. Želimo si, da bi slišeči razumeli kaj pomeni v resnici biti gluh in naglušen
in živeti v svetu tišine.

Gluhi in naglušni člani s svojimi izdelki

Kako rešujete probleme zaradi gluhote v
društvu? Gluhi imajo različne težave, v družbi, nismo enakopravni. Smo diskriminirani v
službi, družina trpi. Če imajo težave lahko pridejo v društvo po pomoč, kjer imamo zaposlene v strokovni službi, ki pomagajo invalidom
sluha v vseh življenjskih situacijah, jih informirajo o njihovih pravicah ter o možnostih kako
te pravice doseči. Medsebojna pomoč je nujno
potrebna, zato moramo drug drugemu pomagati.
Ali je veliko gluhih in naglušnih brez službe? Zaradi gospodarske krize je veliko brezposelnih in tudi vedno več gluhih in naglušnih
ostaja brez službe. Tudi zaradi ukinitve javnih
del. Sedaj jim v društvu pomagajo iskati zaposlitev ob sodelovanju z Raciom. Po pomoč pa
se lahko vsi obrnejo v društvo, kjer jim bodo
svetovali.
Intervju z Bedrijo Črešnikom
predsednikom društva opravila Lea Lukner

Človek je veliko večji od stvari, ki
jih izgublja v tem življenju«
Rabindranth Tagore

Februar 2011
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AKTIVNOSTI V PODRUŽNICI
NA PTUJU
Ali želiš, da bi napredovale aktivnosti za
leto 2011? Ja, seveda!
Ali si premislil, kaj bi delali v letu 2011?
Idej imam ogromno, ampak vedno prepustim
našim članom na Ptuju da sami premislijo,
ustvarjajo, soustvarjajo in sodelujejo v raznih

Sašo Letonja predsednik podružnice na Ptuju

aktivnostih. Nima smisla, če programe in aktivnosti izvajata samo vodstvo in predsednik
ostali člani pa samo kimajo in so samo številke
v socialnem, kulturnem in še na marsikaterem
področju. Treba je sodelovati, spodbujati in še
posebej pomembno, naj sami člani pomagajo
soustvarjati za boljši jutri!
Ali ste se dogovorili s člani za konkretne
aktivnosti? Dogovarjamo, pogovarjamo se
marsikaj. Vedno je problem financiranja, časovne narave in sodelovanje posameznika.
Opiši kaj bi radi delali na področju aktivnosti? (delavnica, predavanje, šport, kultura?
To bi znali zelo dobro opisat naši Ptujčani, saj
jim dobrih idej ne manjka. V glavnem bi izpostavil to, da se predstavimo slišeči populaciji,
ker menim, da nas premalo poznajo, naše
težave, ovire in se je treba čim več vključiti v
slišečo populacijo na področju kulture, športa
še posebej pa delavnice, saj nam zviša samozavest, samopodobo, kjer si nabiramo veliko
izkušenj, ki jih gluhim in naglušnim veliko primanjkuje.
Ali so gluhi in naglušni še vedno diskriminirani v družbi? Ja gluhi in naglušni smo še
vedno diskriminirani s strani države in
16

marsikaterih občin, saj so nam kratene pravice
do izobraževanja, informiranja, do zaposlitve
in delavskih ter invalidskih pravic.
Kakšne so pravice gluhih? Pravice gluhi
nimajo veliko. Tu bi izpostavil tiste pravice, ki
se ne izvajajo in so le mrtva črka na papirju.
Na tem področju se je treba boriti, jih opominjati, zahtevati... Vem, da to traja, saj navsezadnje smo se borili 20 let, da so nam priznali slovenski znakovni jezik kot uradni jezik gluhih.
Kako se pa to izvaja je pa v vsaki občini ali
ustanovi različno in tukaj, kjer so naše pravice
kratene, jih je treba nenehno opozarjati in zahtevati. Še posebej bi poudaril 70% telesno
okvaro s katero si gluhi nimamo kaj početi, saj
je gluhota nevidna in huda invalidnost s katero
je povezana naša osebnost, naša prihodnost,
naše delo. Ne smemo pa pozabit na izobraževanje, ki je pri gluhi populaciji izredno nizka, s
tem zasedajo slaba delovna mesta, slabše
plače, kjer ima posledično tudi nizko kvaliteto
življenja gluhih oseb. Kratena nam je pravica
na Univerzah, kjer moramo gluhi študentje
sami plačati tolmače z vavčerjem, čeprav so ti
namenjeni za pomoč in tutorstvu, ne pa za

Priprave na kulturni večer v podružnici Ptuj

predavanje. Tu bi še omenil, da niso priznani
vsi tehnični pripomočki s katerim si lahko izboljšamo kvaliteto in varnost našega življenja, kot
so baby cry, svetlobni zvonec, vibracijska ura,
v zdravstvenih domovih prikazovalnik, saj so
tehnični pripomočki za marsikoga zelo dragi in
si ga kljub nizki plači ne morejo privoščiti. Še
bi našteval, poudaril bi, da bi se morali še naprej za te pravice boriti in si jih priboriti. Tukaj
pa imamo veliko upanje na ZIMI, kjer se marsikaj počasi ampak vztrajno uresničuje.
NAŠ GLAS
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Kakšne probleme imajo gluhi in naglušni v
družbi? Problemi so velikanski vključno s pravicami in še posebej v izobrazbi ter v komunikaciji, saj je s tem gluha in naglušna populacija
izredno izolirana od pomembnih pravic - informacij. Ne morejo poslušati radia, gledati televizije, če ni podnapisov ali tolmačev, spremljati
kakšne kulturne prireditve, na delovnih mestih
so diskriminirani, ne poznajo svojih pravic, so
bolj zaprti vase in nesigurni zato prihaja do
zlorab. V slišeči integraciji so bolj osamljeni,
prihaja do nerazumevanj.
Ali je veliko gluhih in naglušnih brez službe? Veliko gluhih in naglušnih je brez službe
še posebej na štajerskem koncu in seveda tudi
ostala slišeča populacija v času svetovnih kriz
in verjamem, da je to svetovni problem ne problem manjšin. Je pa res, da smo invalidi tisti,
ki nas zadnje zaposlujejo in smo med prvimi,
ki izgubimo zaposlitev.
Intervju s Sašom Letonjo, predsednikom
podružnice na Ptuju opravila Lea Lukner

IDEJE ZA VALENTINOVO
DARILO
Svojemu srečnemu izbrancu ali izbranki
podarite drobno pozornost. Darilo lahko
izdelate kar sami. Specite okusno medeno
pecivo, potopite jagode v stopljeno čokolado, iz olupljenih
mandeljnov
in
sladkorja pripravite narejeni ali
domiselno poslikajte okvir za sliko z rdečo in
belo. Ljubljeno osebo lahko presenetite
tudi z zajtrkom v postelji ali vabilom na
izlet. Če pa v sebi nimate ustvarjalne žilice,
niti pustolovskega duha, lahko podarite plišasto igračko, pisano skodelico iz porcelana, dišečo svečko ali mehko blazino za
lepe sanje.
Veronika Hribar
Februar 2011

ROKOMETNI TURNIR
OŠ Ljudski vrt
Ptuj in Majšperk
Treninge imamo ob torkih in
četrtkih.
Od
15.30 – 17. ure.
V nedeljo smo
imeli turnirje v Majšperku. Vse tekme smo
zmagali, razen ene tekme proti Majšperku,
rezultat je bil 22:2. Dobili smo pokal. Smo
bili srečni, da smo zmagali. Imeli smo se
fajn.
OŠ Ljudski vrt Ptuj
Timi Otorepec, 3. b

DEDEK MRAZ
Skupaj z mojo mamico sem bila decembra
meseca v Društvu gluhih in naglušnih Podravja v Mariboru pri dedku mrazu in dobila sem
darilo. Darila sem bila zelo vesela, saj sem

dobila takšne stvari katerih sem se zelo razveselila. V paketu je bilo veliko različnih stvari
kot so: čokoladni bonboni, robčki in ličila za
punčke. Plesali smo in peli pesmice skupaj z
dedkom mrazom.
Metka Šimunkovič (mamica Barbara Polič)
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STROKOVNI IZLET
UČILNICA V NARAVI - MODRAŽE
Dne 5. 2. 2011 zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Poljčanah. Članov društva Podravja nas je bilo 10 in 2 otroka, zraven pa še 4
profesorice, 2 snemalca in 1 novinarka. Nato

Prof. Ana Vovk razlaga s pomočjo tolmačice pomen
učnega mesta - naravna čistilna naprava

du. Pokazali so nam zemljo iz komposta, ki se
imenuje Distrična-črna zemlja in druga manj
kvalitetna zemlja, ki se imenuje rjava zemljaRanker.
Gluhi člani v Modražah - ogled ene od učnih točk,
kjer se učimo naravnih procesov

smo sedli v svoje avtomobile in se odpeljali do
Modraž. Tam imajo poligon - učilnico v naravi,
študenti testirajo čistilno napravo in preverjajo
kako napreduje od umazane do čiste vode in
kako kroži sistem.
Zemljišče ima 8 hektarjev, uporabljajo 3 hektarje za testiranje poligona, na 5 hektarjih pa
še delajo nekaj poizkusov, kjer imajo postavljeno leseno hišo katero smo si tudi ogledali. V
hiši je lahko 30 ljudi na predavanju. Zgoraj so
3 sobe in kopalnica. Ta lesena hiša je montažna in narejena brez žebljev. Nadalje smo si
ogledali rastlinsko čistilno napravo kako ta
deluje z odpadnimi vodami, prečiščevanje
vode do rastlinske čistilne naprave in nazaj v
naravo.
Rastlinska čistilna naprava je na poti do ledenega jezera. Naprej je močvirje poleg potoka,
študentka je rekla , da je v močvirju dosti
metuljev in potočnih rakov in se skrivajo pod
kamenjem. Šli smo v temni gozd. Bile so strme stopnice. Ustavili smo se v listnatem goz18

Vrnili smo se na isto točko v leseno hišo. Profesorica nam je pokazala model čistilne naprave. Na koncu smo se skupaj slikali. Vrnili smo
se na železniško postajo in popili vročo čoko-

V večnamenskem prostoru hiše, ki je v celoti
narejena iz naravnih materialov

lado in malo poklepetali in nato odšli domov.
Bilo je zanimivo si ogledati čistilno napravo,
izobraževalni poligon, prav tako smo uživali
sveži zrak. Upamo, da se v mesecu maju
ponovno vrnemo, da bomo videli še kako rastline rastejo. Mogoče bo tudi kakšen piknik?
OŠ Ljudski vrt Ptuj
Timi Otorepec, 3. b
NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

ZNAKOVNA MAŠA IN OGLED JASLIC
Po željah vernikov (gluhih in naglušnih) iz
Maribora in z dogovorom z župnikom Edijem
smo se dogovorili za srečanje vernikov iz Ljubljane ter ogled jaslic.

povedo, ki so obešene na steni, ter sproščen
pogovor z ostalimi. Naj povem, da slike veliko
povedo kot so zadnja večerja, rojstvo,
božič. Skupaj gremo na kosilo v Črnuški dvor,
kjer nas postreže prijazni natakar. Po kosilu se
poslovimo od ostalih vernikov in se z g. Edijem
odpeljemo do Tromostovja, kjer si pri tržnici v
stolni cerkvi ogledamo jaslice ter na kratko
pomolimo. Pot nadaljujemo v frančiškansko
cerkev, kjer vidimo še bogatejše in zelo lepe
jaslice. Ljubljana je čez dan bila okrašena s
smrekicami in rumenimi lučkami. Še lepša je
bila, ko smo stopili iz Frančiškanske cerkve in

Gluhi člani v Ljubljani pri maši in ogledu jaslic,
mašo je vodil župnik v znakovnem jeziku

Dne 8. 1. 2011 smo se ob 9.30 uri odpravili iz
Maribora 5 oseb z avtom in dve osebi z vlakom. Zakaj ravno v januarju! Se morda sprašujete mnogi. Naj vam povem, da je v adventnem času možno ogled jaslic vse tja do 2. februarja (svečnice) v času cerkvenega praznika.
Edi je skrbno poskrbel za 2 člana, ki sta pripela v Ljubljano z vlakom. MI PA SMO ŠE SREČANJE UREDILI Z ČLANI IZ SLOVENJSKIH
KONJIC IN SKUPAJ ODPELJALI V ČRNUČE
DO CERKVE. Po napotkih Edija po mobitelu
nam je g. Jože hitro našel pravo cerkev, kjer
se srečamo z verniki iz Ljubljane v Slomškovem domu v Črnučah. Tam spoznamo še vernike vseh generacij, ki jih poznamo že iz društva. Skupaj gremo v cerkev in imamo znakovno mašo. Mašuje g. Edi Strouhal v znakovnem
jeziku, berilo in prošnje za gluhe. Po maši je
ogled jaslic v cerkvi. Naredimo še gasilsko sliko. Gremo v Slomškov dom tam imamo spoznavni pogovor in zakusko, kjer nam črnuški
župnik pove nekaj o tem domu. Opiše slike kaj
Februar 2011

Skupna slika vseh udeležencev maše
v znakovnem jeziku

so se v mestu prižgale še modre lučke. Odhitimo, da vidimo še cerkev in jaslice kjer g. Edi
dela, to je na Barju. Ta cerkev je nekaj posebnega in ima nekaj domačnosti in topline. Ta
dan je bil nekaj posebnega zame in za našega
Marcela, ki je spoznal kdo so bili Jezus, Marija
in Jožef. Vesel je bil g. Edija, ki mu skozi
pogovor pove kakšno zgodbo na drugačen
način in v njegovem materinem jeziku
(govorica rok gluhih oseb). Dan je bil s programom zelo zanimiv in pester ter bogat. Vsi smo
bili izredno zadovoljni s programom. Hvala
vsem in še posebej g. Ediju.
Jana Mertik
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PODELITEV BOB LETA V SNG
S člani Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor sem se udeležil izbora BOB LETA
2010 v Slovenskem narodnem gledališču
Maribor v torek 29. februarja.

tedanji predsednik vlade Janez Janša, kardinal
Franc Rode, strokovni delavec-sekretar
Društva gluhih, naglušnih Podravja Maribor
Milan Kotnik in igralec Matjaž Javšnik.
Večerov bob leta 2010 za najboljšo izjavo je
prejel pravnik, nekdanji politik in podpredsednik ustavnega sodišča Ciril Ribičič »ČE SE
POŠALIM, BI VČASIH Z ŽREBOM DOBILI
BOLJŠO SESTAVO DRŽAVNIH ORGANOV,
KOT PA JO DOBIMO Z VOLITVAMI«.
Drugo mesto je zasedel akademik Matjaž
Kmecl. Tretjo nagrado pa zgodovinar in glasbenik Tone Kregar. Že četrto leto so poleg
osrednje nagrade podelili nagrado za najboljšo bob blog izjavo avtorja, ki jo je dobila

Gluhi člani na svečani podelitvi Bob leta v
slovenskem narodnem gledališču

Izbor BOBA LETA 2010 - po mnenju bralcev
časopisa Večer in širše slovenske javnosti
najboljše izjave objavljene v časniku Večer
potekajo že dvanajsto leto od leta 1999.
Razglasitev boba leta 2010, ki je potekala v
Veliki dvorani slovenskega narodnega gledališča v nabito polni dvorani, udeležilo se je vrsta
znanih osebnosti in seveda tudi gluhi, naglušni
člani Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor. Celotno svečano prireditev je prevajala – tolmačica Marija Koser v slovenski znakovni jezik.
Vsi prisotni obiskovalci smo bili navdušeni
nad kvalitetnim programom, ki ga je vodil štajerski komik Tadej Toš iz Ptuja. Celotno prireditev pa je prvič neposredno prenašala nacionalna televizija.
Zmagovalne izjave so od leta 1999 podali
glasbenik Vlado Kreslin, sociolog Matjaž Hanžek, tedanja generalna državna tožilka Zdenka
Cerar, urednik pri Cankarjevi založbi Zdravko
Duša, igralec Polde Bibič, univerzitetni profesor prava Lojze Ude, primarij Kurt Kancler,
20

Skupna slika po podelitvi v avli SNG

blogerka Saby za izjavo »PRAVIJO, DA SI
ZDRAVJA NE MOREŠ KUPITI. RES JE.
LAHKO PA SI KUPIŠ ZDRAVLJENJE«.
Letošnjo svečano podelitev boba leta 2010 je
vodil štajerski igralec in komik Tadej Toš iz
Ptuja, z kirurško natančnostjo je zbijal šale na
račun politikov, ki je rekel » ČEŠ, NAZAJ NE
MOREMO VEČ, GREMO DO KONCA, PA
BOMO VIDELI, KAJ BO«.
Iskreno, globoko iz srca se zahvaljujem
vodstvu društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, da ste mi omogočili, da sem si
lahko prvič v življenju ogledal svečano
podelitev bob leta 2010 v slovenskem narodnem gledališču v živo.
Srečko Ostreuh
NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

VESELE GOSPE

pohvala picopeku, ki je poskrbel, da smo dobili
dobro hrano. Med jedjo smo se veliko šalile,
nasmejale do širokih ust. Po dobrem obroku,
sem jim pripravila nekaj kratkih vprašanj. Kaj
vedo povedat o svojem moškem, tiste, ki jih
imamo, ostale pa kaj o sebi, kakšne gospodin-

Vesele gospe

Minilo je spet leto naokrog, ko smo ženske v
društvu v pogovoru izrazile željo po druženju,
ter zaključile leto z večerjo, samo za ženske,
vesele gospe. Organizacijo sem prevzela
sama. Seveda so se mojemu povabilu odzvale
in prišle dne 22. decembra 2010 v pizzerijo
BARILO. Prišlo je skupaj 12 žensk z namenom, da se družimo, se lahko malo več pošalimo ter malo bolj sproščeno pogovarjamo.

Sproščeno druženje

V začetku sem jih pogostila kot gostiteljica s
šampanjcem, ki nam je pognal kri po žilah in
dobile smo rdeča lica. Seveda ker pa je celo
leto gospodinjskega dela naokrog, se nam je
dobro zdelo da nas postrežejo drugi. Zato sem
se odločila, da smo tudi me postrežene z dobro hrano iz kuhinje in picerije. Seveda gre vsa
Februar 2011

Utrinki s srečanja

je so. Povedale smo ogromno lepih stvari in
ocenile naše moške kot karakter, kako opravljajo oni naša gospodinjska dela in priznale, da
imamo pridne in delavne moške, ki bi znali
poskrbeti tudi v gospodinjstvu v naši odsotnosti oziroma bolezni. Bravo moški!
Vesele gospe smo bile odprte, sproščene, nič
nas ni motilo povedati, kaj je nam všeč ali pa
ne. Ojej, kmalu je sledilo naslednje presenečenje. Pogostitev s tortico, ker večina od nas
rada peče tudi sladice. Minevale so ure dobre
volje in pogovora. Pripravile smo obdarovanje
in žrebanje darilc, ki jih je vsaka vesela gospa
prinesla. Vsaka se je razveselila izžrebanega
darilca. V veliko čast mi je bila mamica Melita,
ki se je udeležila in sodelovala v besedi in
dejanjih. Hura! Tudi slikale smo vse kar smo
se spomnile ter minil je čas za žreb za organizatorko v letu 2011 »vesele gospe«. Po žrebu
je bila izbrana ga. Majda. Čestitke ge. Majdi!
Seveda nam je čas prehitro zbežal, nam pa ni
bilo za domov in slovo je bilo težko. Zahvaljujem se vsem VESELIM GOSPEM za dobro
družbo in srečno v novo leto 2011, se vidimo.
Jana Mertik
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JAVNA DELA

ZLATA LISICA 2011

Sem članica Mariborskega društva gluhih
in naglušnih in ena izmed mnogih, ki nam
je bila dodeljena pomoč na domu. Novo
leto nam žal ni prineslo nič dobrega. Žal so
bila ukinjena vsa javna dela pomoč starejšim in bolnim na domu.

Že dolga leta se v Mariboru odvija tekmovanje
v smučanju za Zlato lisico. Tekmovanje se
odvijalo v soboto, ko je bil veleslalom in v
nedeljo slalom. Velikokrat sem obiskal Zlato
lisico na našem Pohorju. Obiski so vsako leto
drugačni, enkrat več ljudi, enkrat manj ljudi,
odvisno od snežnih razmer in turistične ponud-

Četrtek je bil moj dan veselja, druženja,
nakupov in raznovrstnih pogovorov z gospo, ki je redno prihajala k meni na dom in
mi nudila družbo in številne informacije iz
društva. Uživala sem v družbi sebi enakih.
Prava tragedija za mene staro osebo, da
ne govorim o gluhi asistentki, ki je ostala
brez dela in brez rednih virov prihodkov.
Takšno ravnanje je zgrešeno in sramota
za »socialno« državo. Gluhi ljudje smo že
tako zaradi svoje gluhote prikrajšani na

Pred tekmovanjem za Zlato lisico

Utrinki s Pohorja

veliko področjih življenja. Apeliram na
državo, da se povrne takšen način dela, ki
so ga nam na tako grob način ukinili in
nam ga v taki obliki ne zagotavlja nihče
drug v državi. Mislim, da se z mojimi besedami strinjajo vsi ostareli in obnemogli gluhi, naglušni in gluhoslepi člani, ki smo bili
tovrstne pomoči deležni s strani našega
Društva.
Ivica Burggraf
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be ter seveda od samega smučanja in razpoloženja naših smučark. V letu 2010 je zapadlo
veliko snega in bilo je ogromno obiskovalcev.
V letu 2011 pa ni bilo snega, bil je samo na
smučišču in še ta je delal našim smučarkam
težave. Saj so odpeljale le prvi tek, drugi tek
pa je bil odpovedan zaradi težav na smučišču.
Vendar se mi zvesti navijači lisičk nismo predali. Prihajali so ljudje iz cele Slovenije, tudi iz
tujine. Vsako leto s svojo družino obiščemo to
prireditev, kjer se z brezplačnim avtobusom
odpeljemo v obe smeri, če je sneg, se sprostimo še ob igri na snegu in domači glasbi, ki
odmeva čez celo Pohorje. Poglejte si slike, ki
ogromno povedo.
Milan Mertik

NAŠ GLAS
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BREZPLAČNE URBANE
V mesecu januarju
2011 smo v imenu članov Društva naslovili
prošnjo Mestni občini
Maribor, vodji Službe
mestnega sveta
g.
Aleš Škof za brezplačne »Urbane«, vozovnice
mariborskega potniškega prometa za gluhe,
naglušne in gluhoslepe osebe, ki ga utemeljujemo z naslednjimi dejstvi.
V Ljubljani so invalidi sluha upravičeni do brezplačne vozovnice, zato si tudi v Mariboru invalidi sluha želijo enake pravice, da bi si lahko
pridobili brezplačne urbane, vozovnice Mariborskega potniškega prometa.
V pisni obliki vam posredujem nagovor vodje
obrata operativnih blagajn, LPP ge. Mirjane
Ilič.
Slušno prizadete osebe so upravičene do
brezplačne vozovnice. Po odloku Mestne obči-

Svet invalidov MOM v Ljubljani

odstotno okvaro sluha, po Zakonu o varstvu
telesno in duševno prizadetih oseb pa je pogoj
tudi ta, da je morala nastopiti okvara sluha v
otroški dobi oziroma najkasneje do dopolnjenega 26. Leta starosti.
Pogoj za pridobitev vozovnice zaradi okvare
sluha je odločba o invalidnosti oziroma izvedensko mnenje, iz katerega mora biti nedvoumno jasno razvidno, da gre za 70-odstotno
stopnjo okvaro sluha.
Na takšni odločbi bi moralo biti navedeno, v
katerem obdobju starosti je prišlo do okvare
sluha. Velja tudi odločba centra za socialno
delo, če je v njej ravno tako jasno in nedvoumno razvidno, za kakšno okvaro sluha gre in
kolikšna stopnja je te okvare. Če na takih odločbah ni navedeno starostno obdobje, kdaj je
prišlo do okvare, lahko pri osebnem oziroma
lečečem zdravniku pridobijo potrdilo, ki ga ravno tako upoštevajo.

Srečko Ostreuh s predsednikom društva

ne Ljubljana so to težko prizadete osebe, ki jim
je priznana invalidnost po predpisih o varstvu
telesno in duševno prizadetih oseb.
Tudi, če nisi Ljubljančan in prideš po opravkih
v Ljubljano, lahko ob določenih pogojih, če si
gluha ali naglušna oseba pridobiš brezplačno
vozovnico Ljubljanskega potniškega prometa.
Določeni so pogoji: oseba mora imeti 70Februar 2011

Vozovnico lahko takšna oseba pridobi na potniški blagajni v centru LLP, Slovenska cesta
56, kjer na podlagi ustreznih dokazil blagajničarke izdelajo vozovnico.
Srečko Ostreuh

Vedno se nahajate točno tam, od
koder lahko napravite nov korak
preko samega sebe."
Guy Finley
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FRANCE PREŠEREN
Rodil se je 3. decembra
1800 v Vrbi na Gorenjskem in umrl v Kranju 8.
februarja 1849.
Največji slovenski pesnik
je bil upodobljen na tolarskem bankovcu za 1000
tolarjev. Prešernov lik
ostaja tudi po zamenjavi tolarja z evrom še
naprej upodobljen tudi na evrskem denarju, in
sicer na slovenskem evro kovancu za 2 evra.
Rojstno hišo je moral
mali France zapustiti že
v deških letih. Pot ga je
vodila k stricu duhovniku
v Kopanj pri Grosupljem, od tu v Ribnico in nato v Ljubljano. Študij
prava je dokončal leta 1828 na Dunaju. Tu se
je dobro seznanil tudi z antično, nemško in italijansko literaturo.
Že zelo zgodaj je začel tudi prevajati. Iz nemščine je prevedel Burgerjevo Lenoro. Poleti
1828 se je vrnil v Ljubljano in začel delati kot
odvetniški pripravnik, vendar je na samostojno
advokaturo čakal celih 18 let. Dejstvo je, da je
v tem času poleg mladostnih pesmi objavil
prve ljubezenske sonete, romance in elegijo
Slovo od mladosti. Leta 1832 je spesnil ciklus
Soneti nesreče, osrednjo pesnitev velikih tem
življenjskega obupa.
Na začetek je postavil sonet o Vrbi in se tako
oddolžil rojstnemu kraju, rodu in kmečkemu
življenju, ki ga je občutil kot idejno nasprotje
mestnemu življenju.
V ljubezenskem pesnjenju je dosegel vrh s
ciklusom Gazele (1833) in ciklično pesnitvijo
Sonetni venec (1834). Le-tega mu je
»narekovala« močna idealizirana ljubezen do
Primičeve Julije, hčerke iz bogate ljubljanske
meščanske družine, ki je bila zanj nedosegljiva.
Predah, ki je sledil, je bil posledica mnogoplastne življenjske krize, ki jo je še dodatno oteževala zapletena zveza z Ano Jelovškovo, ki mu
je rodila tri otroke. Z njo se ni nikdar poročil.
Daleč od doma je pri bratu Fr. Ksaverju župniku na Skaručni pri Vodicah umrl pesnikov oče
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Šime (1837), v Št. Rupertu na Koroškem pa
pri sinu Juriju prav tako župniku še pesnikova
mati Mina (1842).
Pozno obdobje ustvarjanja se začne leta 1840.
V ljubezenskih pesmih iz tega časa so romanske pesniške oblike
nadomestili preprostejši
zgledi iz ljudskega pesništva. To velja za pesmi K slovesu, Mornar,
Sila spomina in druge.
Napisal je tudi več spominskih
elegij
(žalostinka) za Vodnika,
Čopa in Smoleta. K baladam se je vrnil z Neiztrohnjenim srcem, medtem ko romanca Orglar
predstavlja zadnjo pesem o pesniškem poklicu. Leta 1844 je nastala edina Prešernova
politična pesem Zdravljica, ki pa zaradi cenzure (prepovedi ) ni mogla iziti vse do revolucije
leta 1848. Kitico, ki je v 90-ih letih 20. stoletja
postala slovenska himna, je cenzor leta 1844
gladko prečrtal. »Žive
naj vsi narodi« nam
danes pomeni skoraj
toliko kot pesnikov podpis. Leta 1848 jo je za
zbor uglasbil Stanko
Preml in leta 1991 je
postala državna himna
in se izvaja sedma kitica ZDRAVLJICE:
» ŽIVE NAJ VSI NARODI,
KI HREPENE DOČAKATI DAN,
DA KODER SOCE HODI,
PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN,
DA ROJAK
PROST BO VSAK,
NE VRAG, LE SOSED BO MEJAK!«
Prešernova pesniška ustvarjalnost se zaključuje leta 1846, ko je bila z letnico 1847 natisnjena zbirka Poezije. Tudi poklicno se je osamosvojil šele leta 1846, ko je postal, tedaj že
bolan, odvetnik v Kranju. Po hudem trpljenju je
8. februarja 1849 umrl. Pokopali so ga na
kranjskem pokopališču.
Povzel: Mitja Tomažič
NAŠ GLAS

ČLANI PIŠEJO

PRI MAŠI NA MALEČNIKU

POPUST ZA ČLANE

Vsako prvo nedeljo
se dobivamo že leto
in pol na znakovni
maši v cerkvi sv. Petra in Pavla v Malečniku. Gluhi in naglušni
prihajajo iz cele podravske regije. Prednost te maše je, da župnik
sam nosi slušni aparat in je opravil tečaj govorice rok ter celo mašo in molitve opravi v znakovnem jeziku. Tega ni mogoče verjeti dokler
se na lastne oči ne prepričaš. Župnik je g. Edi
Strouhal, ki prihaja iz cerkve na Barju in ima
dodatno maše v Malečniku za vse gluhe in
naglušne. Mašo obiskujemo redno 22 Mariborčanov in občasno 7
Konjičanov. Letos imajo
gluhi tudi svojega zavetnika, ki goduje na dan
4. 6. 2011. Torej ne pozabite takrat bo slovesnost za vse vas, pridite.

DGNP MARIBOR

Kdo te je povabil na znakovno mašo v
Malečniku? Moja babica Elza in mami.
Zakaj misliš da so te povabile? Da bi spoznal kdo je Jezus.
Ali sedaj veš kdo je Jezus? Sedaj vem kdo je
Jezus, on je Marijin sin.
Ali redno obiskuješ
maše? Ja redno.
Ali razumeš kaj se
dogaja med mašo?
Ja, ker vse pokaže v
znaku, ki ga razumem.
Zakaj si želiš redno obiskovati maše? Ker
želim sprejeti zakrament sveto obhajilo.
Zakaj pa šele sedaj? Moja mami je iskala
možnost obiskovanja verouka in maše dobrih 7
let, sedaj, ko razumem me veseli in rad bi bil
Jana Mertik
kristjan.
Februar 2011

Spoštovani gluhi, naglušni in gluhoslepi člani,
prav lepo vas vse pozdravljam. Sem prav
vesel, da sem lahko podporni član Društva.
Moj brat Srečko Ostreuh, mi vedno razlaga,
da mu Društvo mnogo pomeni, da ste ga lepo
sprejeli in, da ste invalidi sluha čudoviti ljudje,
da je to njegov drugi dom, zato sem tudi jaz
ponosen, da sem lahko vaš podporni član.
Moja želja je še naprej pomagati invalidom
sluha, zato sem se ponovno odločil, da bom
omogočil članom društva 10% popust ob predložitvi članske izkaznice.
Popravila: elektro napake na vozilih, montaža
dodatne opreme, avdio naprave za avtomobile, daljinsko centralno zaklepanje, električne
šipe na avtomobilih, GSM instalacije in vse
moderne elektronike, ki jo potrebujete v
vašem avtomobilu.
Nudim tudi popravila in servis motorjev, popravila in zamenjava zavor na tehnični pregled.
V času čakanja na popravilo avtomobila vam
ponujamo po ugodnih cenah tople in hladne
napitke v KAVA – BARU.
DIVJAK BOJAN AVTO-DIVJAK s.p., OBREŽNA ULICA 17, 2000 MARIBOR (PRI OSNOVNI ŠOLI JANKO PADEŽNIK – STUDENCI –
JOŽEFOVA CERKEV).
www.avtoelektrika-divjak.net,
e-pošta: avtodivj@amis.net,
TEL.: 02/4215373; FAKS: 02/4215374,
GSM: 041/678339.
Lep pozdrav vsem članom društva gluhih
in naglušnih Podravja Maribor
Divjak Bojan

»Vse dobre stvari se zgodijo tistim,
ki verjamejo, da je vse dobro«.
Guy Finley
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MOJA PLANINSKA ZGODBA
Lani sem se
odpravil 26-krat
na planinske ture
širom Slovenije.
Hodil sem večinoma s skupino
slišečih, saj je
posebni prevoz
cenejši kot redni.
Žal mi je, ker se
nisem
udeležil
planinskih pohodov na drugi strani države podobno kot predlani, ker mi obveznosti v službi tega niso dovoljevale. Sicer pa sem že velikokrat obiskal Julijske Alpe, Kamniško-savinjske Alpe in Karavanke. Skratka vse gorske vrhove Slovenije
sem že osvojil. Med hojo na različnih poteh in
lepih obzorjih sem občudoval lepoto favne in
flore, zlasti na gorskih, hribovitih grebenih po
Sloveniji.

- Ojstrica;

- Krvavec in Kalški greben;
- Zelenica in Stol;
- Pohod"Planika"na Pohorje;
- tradicionalni pohod na Ratitovec;
- Špik

Naj naštejem samo tiste planinske pohode, ki
sem jih opravil v lanskem letu:
- Gora Oljka-zdravju naproti;
- zimski pohod na Boč;
- zimski pohod na Ramšakov vrh;
- tradicionalni pohod po Šišernikovi poti;
- Jurčičeva pot;
- Nanos;
- Slavnik in Vremščica;
- Pot ob žici Ljubljane
- tradicionalni pohod na Basališče;
- pohod po haloški planinski poti;
- od Podvelke čez vzhodno Pohorje do Ruš;
- tradicionalna ruška pot ob počastitvi dneva
državnosti in hkrati srečanje ruških planincev;
- GEOSS in zasavska sveta gora;
- izlet na Ostrež;
- Blejski vrhovi;

- Andraška pot-Maistrova pot
- od Grmovškovega doma na Pohorju do
Rogle
- kratek del Stoperske poti in koča pod Žavcarjevim vrhom - zaključna letna slovesnost.
Zelo rad planinarim, saj to koristi za moje
zdravje in telo. Še vedno sem navdušen nad
naravo in njeno lepoto. Nikoli ne bom opustil
mojega hobija in bom naprej nadaljeval hojo
čez strmine in grebene, ter vrhove Slovenije in
tudi v drugih državah. Planinstvo zelo ugodno
vpliva na zdravje zato želim spodbuditi člane
društva, da bi večkrat organizirali planinske
izlete po Sloveniji.
Lep planinski pozdrav
Radovan Milenovič
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

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

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov.

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov
6. Mednarodni turnir gluhih futsal in odbojka (29. januar 2011)
Tukaj se veliko dogaja tako v odbojki kot v futsalu. Odvija se namreč mednarodni turnir v tej disciplini, ki ga organizira DGN Podravja Maribor, in to v dveh panogah. V futsalu poteka že šestič,
v odbojki pa prvič. http://www.zveza-gns.si/nogomet/mednarodni-turnir-v-odbojki-in-futsalu
»Slišim z očmi« gledališka predstava v SNG (27. januar 2011)
Gluhi in slišeči smo si v SNG Maribor skupaj ogledali predstavo »Slišim z očmi«. Predstava avtorice Maye Milenovic Workman je umetniški poskus osveščanja slišečih o gluhoti. Tematike se je
lotila zaradi osebne povezanosti z gluhimi, saj ima gluhega brata, sicer člana DGN Podravja
Maribor. Komunikacija med gluhimi in slišečimi je mogoča, le potruditi se je treba, pravi avtorica.
Kako so se slišeči počutili v začasnem svetu tišine...?
http://www.zveza-gns.si/gledalisce/slisim-z-ocmi
Invalidi in EPK (2. marec 2011)
V Vetrinjskem dvoru so se danes sestali predstavniki mariborskih invalidov in ustvarjalci programa Evropske prestolnice kulture. Želja je namreč, da se tudi ljudje s posebnimi potrebami aktivno
vključijo v kreativno soustvarjanje programa, hkrati pa, da se jim omogoči boljši dostop do prireditev. http://www.rts.si/invalidi-in-epk.html
Info DGNP Maribor

Februar 2011
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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 življenje.
Info Društva

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

DEŽURNI TOLMAČ
Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč zaradi
bolezni, ...). Dežurni tolmač GSM številka: 041/789 555.
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, 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/pravicegluhih-in-naglusnih-studentov/.
Info društva
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PRIPRAVA VIDEO NOVIC
Vljudno vabljeni k pripravi video novic v Društvu vsako sredo in petek popoldan. Prijave pri predsedniku društva.
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 obvladovanju in čim
boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
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.
Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov »Družabništvo in informiranje članov« (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov), Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15. Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.
Vsak petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri so srečanja članov »Družabništvo in informiranje članov« (napoved tekočih
aktivnosti, predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice
na Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni.
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 urejen poseben
RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
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://edu.uni-mb.si/

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.
Februar 2011
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SVETOVANJE IN POMOČ nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav
(brezposelnost, tehnični pripomočki, socialne stiske, svetovanje,
informiranje o pravicah invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, …) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, Trubarjeva 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
www.facebook.com pod »Društvo Gluhih Maribor«. Vljudno vabljeni

in

Vsako nedeljo imamo v športni dvorani Campus Ptuj »TRENING
NOGOMETA IN ODBOJKE« od 16.00 do 17.30 ure. Prijave pri predsedniku športne sekcije Alešu Škofu. Vljudno vabljeni

Vsak torek ob 14.30 v VDC Sonček in v Društvu gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, Trubarjeva 15 vsak torek ob 17.30 uri in v četrtek ob 17.00 uri so
»ZAČETNI TEČAJI UČENJA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«, ki
ju vodi tolmačica slovenskega znakovnega jezika Zlatka Hötzl.
Vljudno vabljeni

V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor
poteka vsako sredo ob 17.00 uri »NADALJEVALNI TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«, ki ga vodi tolmačica slovenskega znakovnega
jezika Zlatka Hötzl. Vljudno vabljeni

V soboto 12. marca 2011 ob 13.00 uri bomo v gostišču Štajerc v Mariboru
organizirali prireditev »DAN ŽENA«. Prijave pri Majdi Kores.
Vljudno vabljeni
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Vsako sredo in petek ob 19 uri v prostorih Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor, Trubarjeva 15, je organiziran »TRENING ŠAHA«. Prijave pri kapetanu šahovske sekcije Jožetu Trefaltu. Vljudno vabljeni.
Vsak zadnji petek v mesecu ob 17.00 uri organiziramo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor
»ROČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE«. Delavnice so namenjene
vsem, ki jih zanima izdelovanje in priprava izvirnih ročnih izdelkov.
Vljudno vabljeni.

ČLANI SEKCIJE UPOKOJENCEV se srečujejo vsak petek
popoldan od 17.00 do 19.00 ure v prostorih Društva.
Organiziran je program za aktivno preživljanje prostega časa
(ročne delavnice, šaljive igre, športne aktivnosti, izobraževanja), ki
ga pripravljajo prostovoljci. Vljudno vabljeni
V pisarni Društva gluhih in naglušnih Podravje Maribor na Trubarjevi
15 in pisarni podružnice Ptuj, Potrčeva 34 na Ptuju se lahko prijavite
v času uradnih ur na RAZPIS, ki ga bo objavila Zveza društev gluhih
in naglušnih Slovenije za koriščenje POČITNIŠKIH KAPACITET.
Vljudno vabljeni

Voščilo za 25. marec - materinski dan

Mama je čista ljubezen.
Pri njej prvič okusiš, kako je,
če te ima nekdo rad.
Ko te je strah, te mama objame.
Ko si v težavah, se mama pogovori s tabo.

Februar 2011
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DOGODKI V SLIKI

VALENTINOVO V MARIBORU IN NA PTUJU
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DOGODKI V SLIKI

6. MEDNARODNI TURNIR FUTSAL IN ODBOJKA

Februar 2011
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V SPOMIN

V SPOMIN
Ko svoje zaželimo bližine gremo tja, v ta mirni kraj tišini
tam srce se tiho zjoče.
Saj verjeti noče, da te več med nami ni.
28. februarja 2011 bo minilo 4 leta žalosti odkar nas je zapustil
naš dragi mož, oče, dedi in tast.

HRIBAR ANTON
Za vedno boš ostal v naših srcih in mislih zelo te pogrešamo, ker smo te imeli neiz‐
merno radi. Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, postajate ob njegovem grobu in
mu prižigate svečo.
Z žalostjo v srcu te pogrešamo tvoji najdražji

V SPOMIN
Dve leti bo, kar si odšel v svet tišine, a spomin na tebe nikdar ne mine.

JOŽE BURGGRAF
Iz FALE
21. 2. 2009. – 21. 2. 2011.
Dobremu možu, očetu, dedku v spomin žena ‐ Ivica,
hčerke‐JANA in DANICA z družinami.
Ivica Burggraf

Samo zdi se vam, da obstaja še kaj bolj pomembnega kot to,
da preprosto ostanete zvesti sami sebi.
Guy Finley
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POEZIJA, RAZVEDRILO

Maska
Čista lepota...
Čudovita, lepa, iskriva, nedolžna, skrivnostna.
Nikoli kot ona.
Skrivam se pred množico lepote.
Ne sledim,
ne žarim.
Včasih si želim
pa se ne trudim,
ker bi bilo lažno,
tuje. Njeno.
Bila sem včasih,
zdaj pa...
Bivam v svojem estetskem svetu.
Lepo masko sem pospravila na dno omare.
Mogoče mi še pride prav.
Pust bo kmalu.
Avtorica pesmi: Dubra Klin

ŠALE
Doktorjevo zagotovilo
»Doktor je rekel, da me bo spra‐
vil na noge v dveh tednih.«
»Je bil uspešen?«
»Ja. Prodati sem moral avto, da
sem lahko plačal njegov račun.«
Pustna sms šala
Od sonca ožgani,
od piva pijani,
finančno suhi,
Vas pozdravljajo pustni lenuhi.
Krava
"Gospa, vi imate pa res neotesa‐
nega moža. Včeraj mi je rekel da
sem krava!"
"Oprostite, toda tak je. On ljudi
vedno sodi po zunanjosti."

Za valentinovo se nasmehni
Veš rož bi dal, jih podaril,
najlepših bi iskal, ti jih izbral,
ko bi prišla mi od kod naproti,
iztrgal temi bi te in samoti.
Zaman te čakam, sam se zdaj,
čeprav bo kmalu mesec maj,
ko češnja spet bo zacvetela
pomlad, ljubezen srca nam ogrela.
Morda si sama, samotna objokuješ
skrivnostno me od daleč opazuješ,
želiš si toplega objema, stiska rok,
da začutila bi ljubezen njeno moč.
Že tu je valentinovo
odpihnilo bo hladno zimo,
nasmehni se sproščeno,
v ljubezni ni nikoli izgubljeno.
Avtor pesmi: Jože K.
Februar 2011

Nogavice
"Žena, kam si dala moje nogavi‐
ce za golf?"
"Katere nogavice?"
"No, tiste z osemnajstimi luknja‐
mi!"
Kot vedno
"Kaj boš delal v nedeljo zvečer?"
"To kar vedno!"
"In kaj je to?"
"Trgal bom listke za loto!"
Ni ga pozabil
"Natakar, že pol ure čakam na
kosilo! Ste pozabili name?"
"Ne nisem! Vi ste tisti s svinjsko
glavo in tenstanim krompirjem,
kajne?"
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SLOVARČEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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Enoročno abecedo izdelal gluh član društva
Stevica Kronić, računalniški samouk

Članarina v letu
2011:

ŠTEVILKE

- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR

- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci

BREZPLAČNO.

Dosegljivost
Društvo:

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni Maribor

Telefon:

02 / 252 21 82

Ponedeljek: 09:00 ‐ 12:00

Faks:

02 / 620 88 51

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

Milan Kotnik

GSM sekretar:

041 / 777 132

Bedrija Črešnik

GSM predsednik:

041 / 331 287

dgn.maribor@guest.arnes.si

Studio:
Aleš Škof

Uradne ure v pisarni podružnica Ptuj

Petek: 16:00 ‐ 19:00
dgn1.maribor@guest.arnes.si

GSM vodja športa: 070/745 579

dgn2.maribor@guest.arnes.si

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, Lea Lukner
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,
Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

