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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  75 LET 

n a š g l a s 

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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih« 
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TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

KAJA ZLATKA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor  040/241 505 Od 8.00 do 18.00 

OBVESTILO  
UREDNIŠKEGA 

ODBORA 
Pred vami je že aprilska šte-
vilka časopisa Naš glas, kjer 
vas čaka veliko zanimivega 
branja, ki jih uredništvo skr-
bno zbira in pripravlja za 
vas.  

Opažamo, da v časopis  
Naš glas piše vedno več 
članov, česar smo zelo 
veseli, saj s svojimi prispev-
ki v katerih opisujte dogodke 
iz vašega življenja in druš-
tva, dajete vedeti, da ste ga 
vzeli za svojega. 

Digitalno izdajo časopisa si 
lahko ogledate tudi na naši 
spletni strani: 

www.dgnp-mb.si 

Časopis običajno izhaja 
konec meseca in je natis-
njen v 100 izvodih. 
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Poezija                               19 
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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. 
www.dgnp-mb.si 

Začetek izdajanja  
časopisa »NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

Vabimo tudi ostale člane 
društva, da napišete svoje 
prispevke, zraven priložite 
tudi slike, ki jih lahko prine-
sete v društvo ali jih pošljete 
po elektronski pošti: 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

Rok za oddajo vaših član-
kov je do srede 13. maja. 

Časopis je na voljo v pisarni 
društva, kjer lahko dobite 
svoj izvod. 

Prav tako pa je v večna-
menskih prostorih društva 
na voljo kompleten arhiv 
časopisa od junija leta 2000, 
ko je izšla prva številka in si 
ga lahko ogledate. 

Uredništvo 

Prisrčno vabljeni, da še 
naprej dopisujete v  

časopis  
 

»NAŠ GLAS« 
 

Vaše članke prinesite v 
društvo do 13. maja. 
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Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na   področju Podravja, kjer 
bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan. 
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.  
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času 
družabništva članov. 
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim 
večji izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij 
Maribora. 
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na  spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, 
Mediji / Časopis. 

 

Info Društva 

April  2009 

 

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

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Anica Lorenčič 
Bedrija Črešnik 
Dragotin Crnič 
Franc Perkovič 
Ida Savio 
Jožica Ivanjšič 
Nada Pihler 
Majda Senica 
Marcel Mertik 
Marija Koser 
Mihelca Bajrič 
Milena Longar 
Olga Šumatič Žohar  
Zvonka Bauman 

Čestitka ob rojstvu otroka 
 

Naša članica Nina Jeranko ter njen 
mož Franci sta se 24. marca 2009 
veselila rojstva prvorojene hčerke z 

imenom Ema. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iskrene čestitke v imenu   
članov društva 

Kratko naše je voščilo,  
samo, da bi se izpol-

nilo.  
Zdravja obilo   

in dnevi tvojega 
življenja  

naj potekajo lepo! 

 

Norosti, ki jih najbolj obžalujemo, so tiste, ki jih nismo naredili. 

                                                                     Helen Rowland 
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Pred vami je že četrta letošnja številka časopisa Naš 
glas. V mesecu aprilu smo imeli sejo skupščine druš-
tva, kjer smo obravnavali letno poročilo društva za 
leto 2008 ter potrdili plan dela društva za leto 2009. 
Seje se je udeležil tudi predsednik Zveze društev glu-
hih in naglušnih Slovenije g. Franc Planinc, ki je 
pohvalil prizadevanje društva in vseh nas, ki smo z 
neutrudnim delom pripomogli k uspehom in izvajanju 
posebnih socialnih programov za vse gluhe, naglušne 
in gluhoslepe člane društva na področju 41 občin in 
mest Podravja. Lahko smo ponosni in veseli, da smo 
imeli v našem društvu dobro sekretarko Polonco Bur-

gar, ki nas je dolgih štirinajst let učila samostojnega in kvalitetnega dela in nam bila kot 
druga mati. S tem se je uresničila tudi njena vizija, da bomo invalidi sluha nekoč sami 
vodili svojo organizacijo-invalidsko društvo, saj le sami najboljše poznamo probleme in 
vemo kako pristopiti k reševanju. Tudi jaz osebno sem ponosen, da uspešno vodimo naše 
društvo in izvajamo številne posebne socialne programe in, da lahko opravljam to člove-
koljubno in humano delo, kot edini gluhi sekretar v Sloveniji. 
Redna letna in volilna seja skupščine je potekala tudi na Zvezi društev gluhih in naglušnih 
Slovenije, kjer so izmed treh kandidatov izvolili za predsednico Zveze gospo Frido Planinc 
ter novega starega podpredsednika gospoda Franca Kosa, prav tako pa so izvolili nove 
člane organov Zveze, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče za naslednje 4-
letno mandatno obdobje. Istočasno se je na mesto sekretarja zaposlil Matjaž Juhart. Pred 
njimi bo še veliko dela in naporov za dosego pravic invalidov sluha ter nemoteno transpa-
rentno izvajanje številnih posebnih programov na nacionalnem nivoju. Vsem iskreno česti-
tamo in jim želimo veliko uspeha pri njihovem in našem skupnem delu. 
Posebna zahvala gre dosedanjemu sekretarju g. Aljoši Redžepoviču, ki je delal na Zvezi 
dolgih 31 let ter v tem času s svojo vztrajnostjo pripomogel k ugledu naše vseslovenske  
invalidske organizacije. Letos je svoj mandat zaključil tudi dolgoletni predsednik Zveze g. 
Franc Planinc, ki je uspešno vodil to organizacijo celih šestnajst let. 

V aprilu nadaljujemo z organiziranjem aktivnosti in 
izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, 
naglušne in gluhoslepe prebivalce živeče na območju 
41 občin in mest v Podravju, kjer deluje naše društvo. 
Tako smo konec marca organizirali predavanje na 
temo »Vse o sladkorni bolezni«, ki ga je izvedla gospa 
Bernarda Janžekovič. Člani, ki so se udeležili preda-
vanja so predavateljici postavili številna vprašanja s 
katerimi želeli izvedeti še več o tej bolezni, ki prizade-
ne vedno več prebivalstva. Po predavanju je vsem 
izmerila vrednost krvnega sladkorja. 
Letos je bil hiter odziv članov društva  na razpis za 
letovanje v prikolici Terme Banovci, saj je večina ter-

minov že zasedena. Tudi na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so za letovanje v 
njihovih počitniških zmogljivostih kapacitete večinoma zasedene. Vsem članom želimo 
prijetno bivanje in veliko sončnih dni. 

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

O sladkorni bolezni predava  
Bernarda Janžekovič, prva z leve 
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Na Osnovni šoli France Prešeren v Mariboru je pote-
kala predstavitev slovenskega znakovnega jezika glu-
hih ljudi, ki so se ga udeležili osnovnošolci tretje deka-
de (7 – 9 razred). Predstavitev je vodila naša tolmači-
ca Marija Koser. 
Sredi aprila sta se zaključila 40-urna začetna tečaja 
slovenskega znakovnega jezika gluhih ljudi, ki sta isto-
časno potekala v našem društvu in v Centru za intere-
sno dejavnost Ptuj pod mentorstvom naše tolmačice 
Marije Koser. Vsi tečajniki so uspešno opravili prever-
janje znanja pri komisiji, ki je bila sestavljena iz treh 
gluhih članov društva in je preverjala njihovo osvojeno 

znanje slovenskega znakovnega jezika gluhih. 
16. aprila je bilo  v Centru za interesno dejavnost Ptuj 
že tradicionalno srečanje tečajnikov z gluhimi člani 
društva, kjer so vsem tečajnikom svečano izročili potr-
dila o uspešno opravljenem tečaju, ki jim ga je izročila 
mentorica Marija Koser skupaj s predsednikom naše-
ga društva Bedrijo Črešnikom in namestnico vodje 
Centra. Največ čestitk in velik aplavz je požela 9-letna 
Urška Murko, ki je prav tako, kot najmlajša tečajnica 
uspešno opravila začetni tečaj slovenskega znakovne-
ga jezika gluhih. Vsi tečajniki in gluhi člani društva so 
se izkazali z odličnimi kratkimi kulturnimi gledališkimi 
predstavami, ki so jih na koncu popestrile še šaljive 
igre in prijetno druženje in pogovor med udeleženci. 

Na okroglih mizah, ki jih organiziramo vsak sredo 
informiramo člane o tekočih aktivnostih, so člani pono-
vno opozorili na vedno več stisk invalidov sluha zaradi 
vedno večje krize ter, kaj bo država naredila, da se 
prepreči vedno večja neenakost in diskriminacija na 
kar sicer opozarjamo že vrsto let. Žalostno dejstvo je, 
da še vedno velja za invalide sluha stara Jugoslovan-
ska zakonodaja iz leta 1983 o telesnih okvarah in to 
kljub že osemnajstim letom samostojne države Slove-
nije. Vsa samohvala o socialni in pravni državi 
pade prav na gluhih ljudeh, ki so še danes brez 
osnovnih pravic (na številnih področjih; izobraževan-

je, zagotavljanje tehničnih pripomočkov, zaposlovanje, enakopravno vključevanje v vsak-
danje življenje, na področju kulture, informiranja in spremljanja dnevno-informativnih in 
ostalih oddaj na RTV Slovenija, športa), ki so zapisane v Ustavi RS ter Konvenciji OZN o 
izenačevanju pravic invalidov, ki jo je država RS podpisala med prvimi na svetu, pa ven-
dar se kljub temu dandanes gluhi, naglušni in gluhoslepi še vedno spopadajo z istimi 
težavami v vsakdanjem življenju kot pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. Zato smo trdno 
prepričani, da še kako velja rek številnih naših članov, da je društvo njihov drugi dom, kjer 
najdejo zatočišče in pomoč.           Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik 

Tečajnice in tečajnik iz Ptuja, 
na sredini najmlajša 9-letna Urška Murko  

Člani pozorno spremljajo informacije 

Učimo se jezika gluhih ljudi 
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OBMOČJE ŠTAJERSKE 
 
HÖTZL KAJA - ZLATKA  
Streliška cesta 63                  
2000 Maribor  
040 241 505  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
KOSER MARIJA  
Goriška ulica 6                       
2000 Maribor  
02 33 15 711, 031 316 040  
čas dosegljivosti: dopoldan in 
popoldan  
 
LETONJA LIDIJA  
Levanjci 28                            
2253 Destrnik  
02 753 55 61, 041 282 344  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
NOVAK SUZANA  
Letonjeva ulica 8                    
2000 Maribor  
041 600 201  
čas dosegljivosti: kadarkoli 

 
OBMOČJE POSAVJA,    
CELJSKO, VELENJSKO IN 
KOROŠKO OBMOČJE 
 
DOBNIK POLONA  
Gaberke 4                              
3325 Šoštanj  
03 589 32 31, 041 268 655  
čas dosegljivosti: dopoldan in 
popoldan  
 
FIŠER DARJA  
Šercerjeva 1                          
3320 Velenje  
03 587 58 25, 041 333 982  
čas dosegljivosti: kadarkoli  

HRASTNIK OTO  
Nušičeva 12                              
3000 Celje  
03 541 65 42, 031 625 424  
čas dosegljivosti: od 6.00 do 
22.00 ure 
 
KOPUŠAR KARMEN  
Trg Franca Kozarja 14           
1430 Hrastnik  
03 564 36 07, 041 200 821  
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
ŠPAN GABRIELA  
Bovše 4                                   
3212 Vojnik  
041 325 007  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 

 
OBMOČJE DOLENJSKE 
 
JERKO BOŠTJAN  
Ravnik 31                                 
8232 Šentrupert  
07 304 04 49, 040 915 227  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
KUPLJENIK JOŽICA  
Dobrava 83                                     
8222 Otočec  
07 307 56 75, 07 391 64 72 - 
služba, 040 232 787  
čas dosegljivosti: po 11.00 uri  
 
SMUK SIMONA  
Gumberk 19                           
8222 Otočec  
07 308 51 55, 040 882 441  
čas dosegljivosti: po 14.00 uri  
 

 

LJUBLJANA Z OKOLICO 
 
BRECELJ IRENA 
Spodnja Senica 22                            
1215 Medvode 
01 361 35 56, 051 343 311 
čas dosegljivosti: po 16.00 uri  
 
BRULC MATIJA, SNJEŽANA  
Lamutova 2                            
1000 Ljubljana 
041 775 764 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 

CRLJENKO NINA 
Ulica bratov Učakar 136        
1000 Ljubljana 
01 510 85 37, 041 356 098 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
CRLJENKO ZLATA  
Ulica bratov Učakar 136           
1000 Ljubljana  
01 519 27 90, 041 777 036  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 

FIFOLT IRENA 
Tovarniška 34                        
1000 Ljubljana 
01 540 47 53, 031 762 172 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 
22.00 ure  
 
GERENČER PEGAN SIMONA  
Endliherjeva ulica 11             
1000 Ljubljana  
031 545 440, 01 436 50 41  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
 

Na željo članov društva objavljamo popoln seznam vseh tolmačev slovenskega znakov-
nega jezika gluhih v Sloveniji, ki so se pojavile zaradi vedno večjih potreb po tolmačih na 
našem območju.  
 
Gluhi uporabniki lahko tolmača naročite tudi izven območja, katerega pokrivajo naši tol-
mači, kadar so le-ti zasedeni. Seznam je objavljen tudi na naši spletni strani:    www.dgnp
-mb.si pod kontakti/tolmači. Vir Zavod združenje tolmačev Slovenije 
 

Info društva 
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GIULIATTI TANJA 
Ob žici 7                                   
1000 Ljubljana 
01 507 71 34, 041 678 723 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 
19.00 ure  
 
GOSTIŠA JANJA 
Škofjeloška cesta 27              
1215 Medvode 
01 361 32 75, 01 471 43 50 - 
služba, 031 330 565 
čas dosegljivosti: od 8.00 do 
21.00 ure  
 
JUHART MATJAŽ 
Zupančičeva ulica 9                  
1230 Domžale 
01 724 33 35, 041 566 080 
čas dosegljivosti: od 16.00 do 
18.00 
 
KORDIŠ NATAŠA 
Novosadska 18                      
1000 Ljubljana 
01 540 19 66, 031 750 526 
čas dosegljivosti: od 7.00 do 
23.00 ure  
 
PAVLIČ VASILJEVIČ CVETKA 
Prelovčeva 4                          
1000 Ljubljana 
041 679 611 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
PELJHAN ŽIVA 
Polje, cesta VI/14                    
1260 Ljubljana Polje 
01 529 26 95, 01 580 05 01, 031 
628 138 
čas dosegljivosti: od 7.00 do 
22.00 

PODBORŠEK LJUBICA 
Ceneta Štuparja 15                       
1231 Ljubljana Črnuče 
01 537 27 74, 01 580 05 16 - 
služba, 041 631 372 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 
17.00 ure  
 

POKOVEC SABINA 
Soteška pot 64                      
1231 Ljubljana Črnuče 
01 562 62 34, 031 800 595 
čas dosegljivosti: po 13.00 uri  
 
SIKOŠEK EDVARD 
Podgorska pot 1a                   
1240 Kamnik 
01 831 12 10, 051 212 637 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
WASCHL NATALIJA 
Celovška cesta 106               
1000 Ljubljana 
01 505 68 38, 041 717 467 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 

OBMOČJE GORENJSKE  
 
KLEPEC KORENJAK MOJCA  
Predoslje 100a                      
4000 Kranj  
031 344 088  
čas dosegljivosti: dop. in pop. 
 
KRČ SAMO 
Galetova ulica 7                         
4000 Kranj 
041 640 790 
čas dosegljivosti: kadarkoli 

KOŠIR MARTINA  
Belska cesta 48                     
4205 Preddvor  
04 255 16 41, 041 275 917  
čas dosegljivosti: kadarkoli  

 
OBMOČJE PREKMURJA 
ŽNIDARIČ MIRANDA 
Slovenska ulica 29                
9000 Murska Sobota  
041 380 311  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 

OBMOČJE SEVERNE PRI-
MORSKE IN KOPRA 
 

FRANČEŠKIN TATJANA  
Rozmanova ulica 21                     
6000 Koper  
05 663 45 63-služ.,05 627 56 44-
doma, 041 778 469 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 

KOMEL MOJCA 
Ravnica 9g                            
5251 Grgar 
05 300 17 81-služ. 040 332 443 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 

KOREN  NATALIJA 
Volaričeva 19                            
5222 Kobarid 
05 388 50 85, 031 664 253 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 

VRTAČIČ  VLASTA 
Ulica Gradnikovih brigad 27                      
5000 Nova Gorica 
040 352 926 
čas dosegljivosti: kadarkoli 

DEŽURNI TOLMAČ 
 
Za vse nujne primere, ko tolmača potrebujete takoj, napišite SMS sporočilo na mobilno 
številko: 041/789 555 
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15 do 8 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. 
Tolmača lahko naročite tudi na spletni strani: 
www.tolmaci/ potrebujem tolmača/želim naročiti tolmača. Vir IST 
 

Info društva 
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PUSTNI TURNIR V CELJU 
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V soboto, 28. 2. 2009 smo šli v Ljubečno v telovad-
nico Osnovne šole v Celju. Ob 8:30 uri je bil zbor 
ekip, šli smo v garderobe in se hitro oblekli v pustna 
oblačila. Drug drugemu smo pomagali urediti si 
obraz. Tako smo hitro šli v telovadnico in pozdravili 
ostale člane ekip ter pogledali razpored tekem 
odbojke ekip A in B. Na začetku smo se postavili v 
vrste z različnimi ekipami in nas je pozdravil Simon 
Špan. Bil je presenečen, da smo letos prišli še v 
večjem številu in smo bili tako dobro namaškarani.  

Sabina iz Celja nas je snemala od začetka do konca tekmovanja. Na začetku smo tekmo-
vali Maribor B : Slovenske Konjice in smo dvakrat zmagali. Ni bilo težko igrati in smo se 
zabavali, ker smo bili zamaskirani v mačke. Morali smo pokazati kako se obnašajo mačke 
in smo se vsi smejali. 

Potem smo tekmovali z ekipo Tihe stopinje in smo spet zmagale. Ko smo bile proste smo 
sedeli in gledali kako so igrali odbojko. Naslednjo 
tekmo smo tekmovali proti Celje C in smo spet 
tretjič zmagale. Bile smo zelo vesele. Tako smo 
dočakale še polfinale., kjer smo igrale še proti 
Graz-u. Bile smo presenečene. Opazila sem, da 
je bilo malo naporno in nismo mogli premagati 
Graz. Kasneje smo izvedele, da bomo nazadnje 
igrale proti Maribor A. Dvakrat smo jih premagale. 
To je bilo samo prijateljsko in zabavno igranje 
odbojke. Na koncu smo bile že utrujene in smo 
šle v garderobo in nato v Celje v veliko trgovin po 
nakupih in na kosilo. Poiskali smo proste mize, 

naročili in počasi jedli, veliko klepetali in se šalili. Zvečer smo vsi šli v društvo Celje in je 
bilo zelo veliko ljudi, spoznali goste iz Avstrije in se veliko zabavali, klepetali ter uživali in 
se imeli lepo. 

 

 

 

 

Lea  Lukner 

Rezultati odbojke v maskah: 

1. mesto Celje A 

2. mesto Graz 

3. mesto Maribor B 

4. mesto Maribor A 

Najlepše maske: 

1. mesto Maribor A - 101 Dalmatinec 

2. mesto Maribor B - Mačke 

3. mesto Tihe stopinje - Čebelice 

Ekipa Maribor B - Mačke 

Ekipa  Maribor A -101 Dalmatinci 
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PREDSTAVITEV ZNAKOVNEGA JEZIKA NA OSNOVNI 
ŠOLI FRANCE PREŠEREN V MARIBORU 

April  2009 

V okviru sobotne šole, ki jo imajo organizirano enkrat meseč-
no z raznimi krožki, smo popestrili učencem Osnovne šole 
France Prešeren še s predstavitvijo slovenskega znakovnega 
jezika gluhih. 
Dne 28. 3. 2009 je 
med ostalimi krožki 
potekala tudi pred-
stavitev znakovnega 
jezika, pri katerem 
je sodelovalo 14 
učencev in učiteljica 
gospa Berden. 
Predstavitev je traja-
la dve šolski uri. 

Učenci so pridobili znanje enoročne, dvoročne 
abecede in nekaj vsakdanjih besed. Bili so zelo 
radovedni. Postavljali so razna vprašanja kot 
npr.: kakšne poklice opravljajo gluhi, ali imajo 
posebne šole, kako živijo vsak dan, ali imajo vozniško dovoljenje, kako se obnašajo v pro-
metu kadar je v ozadju reševalno vozilo, kako komunicirajo z uradno osebo (policistom), 
kako imajo urejene hišne zvonce, budilke, ali se v svojem jeziku razumejo povsod po sve-
tu… 

Bilo je zelo razgibano, zanimivo, veliko smo se 
pogovarjali, igrali in pridobili. Na predstavitvi sem 
imela gluhega gosta, kateremu so postavljali vpra-
šanja. Seveda so na vsa vprašanja dobili odgovore. 
Zelo sem bila navdušena, saj so bila vprašanja 
zanimiva. Dve šolski uri sta kar hitro minili, težko 
smo se poslovili. A učenci so obljubili, da bodo prid-
no vadili in uporabljali vso pridobljeno znanje. 
Časi se spreminjajo, tako tudi učenci, ki so danes 
zelo osveščeni in radovedni, kar je tudi prav. Marsi-
komu bo morda lažje, ko bo v stiku z gluho, nagluš-
no ali gluho-slepo osebo. 

Marija Koser 

Življenje ni tekmovanje, zato se nikar ne primerjaj preveč  z ljudmi, ki se ti zdijo 
boljši. Raje se ozri vase in delaj na tistih lastnostih, ki tebi pomenijo največ. Čar 
zadovoljstva z življenjem je v tem, da ga živiš na način, ki najbolj ustreza tebi, 

ne ostalim. Naj ti ne bo nerodno, če bo kdo ob tem vihal nos. Bodi, kar si. 

Predstavitev znakovnega jezika 

Tolmačica Marija Koser 

Osnovnošolci že poznajo govorico rok 
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VESELE GOSPODINJE 

                     April  2009 

 
 
 

 
 

Naša članica ga. Majda Kores je organizirala srečanje »VESELE 
GOSPODINJE«. Srečanje je bilo v petek 20. marca 2009, ob 16 uri 
v piceriji "PICERIJA BARILA" Ulica 10. oktobra v Mariboru. Tam je 
zaposlen naš član picopek Milan Mertik. Od 10 prijavljenih je prišlo 
samo 5 članic in jaz. To so bile Majda Kores, Vesna Burk, Ela-
Elizabeta Heričko, Bernarda Maček in Adolfina Vodušek. Ob tem 
sem pripravil kratek intervju z go. Majdo Kores. 
 
Vprašanje: Čigava je 
ideja in pomen tega nazi-
va? 

Majda: Idejo je dala naša tolmačica Zlatka, saj 
je videla, da se rade družimo in pogovarjamo v 
društvu. Hm, ime smo si kar naenkrat izmislile, 
saj smo vse nekako »Vesele gospodinje« 
Vprašanje: Ali ste to srečanje prvič organizira-
le in kdaj? 
Majda: Da, prvič ta petek. Same smo se dogo-
vorile v našem društvu že en mesec prej, da 
bomo skupaj šle na eno srečanje izven druš-
tva. Dogovorile smo se da gremo na pico in 
pijačo, ki jo bo vsaka sama plačala. 
Vprašanje: Ali so prišle vse ženske, kakor ste 
se dogovorile? 
Majda: Ne, škoda, da niso prišle vse, nekate-
re pač zaradi zdravstvenih težav, upam, da 
bodo imele več sreče prihodnjič in nas bo tako 
več. 
Vprašanje: Kaj ste se pogovarjale ob vašem 
prvem srečanju? 
Majda: Ah, to so povsem naše zadeve, predv-
sem smo se zaklepetale največ o vsakdanjih 
gospodinjskih opravilih, svojih zdravstvenih 
težavah, o vrtnarjenju in … no vse pa tudi ne 
povem. Bilo je veliko dobre volje in šal. Vsaj za 
nekaj časa smo izklopile vsakdanje težave, ki 
nas tarejo in tako nekoliko pozabile na njih.  
Vprašanje: Kdaj se boste spet srečale? 
Majda: Treba se bo dogovoriti, želja večine je, da vsaj enkrat na mesec. 
Mitja: Hvala lepa in vam želim še naprej, da boste tako veselo razpoložene. 

 

Mitja Tomažič 

Mitja Tomažič 

Picopek Milan Mertik med veselimi gospodinjami 

»Vesele gospodinje« 
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Odhod - 23., 24. 12. 2007 Dopoldan ob 9.45 uri 
sem se s taksijem odpeljal od doma na Kolodvor v 
Mariboru od koder je odpeljal vlak za Gradec, 
kamor sem prispel ob 12h. Tam sem počakal na 
prijatelja, s katerim sva se odpeljala na letališče 
Karlsdorf. Od tam smo z letalom odleteli proti 
Münchnu v Nemčiji, kjer smo pristali ob 15 uri. Ker 
nismo imeli prenočišča smo prespali kar na sedežih 
na letališču. Iz Münchna smo odleteli do Atlante v 
Ameriki, kamor smo prispeli po 11 urah letenja. 
 
25. - 27. 12. 2007 Po dveurnem postanku smo leteli 
do Bogote v Južni Ameriki, kamor smo prispeli poz-
no zvečer. Na letališču v Bogoti je bilo ogromno taksijev, ki so imeli različne cene vožnje, 
do hotela, ki je oddaljen 15 minut od letališča smo plačali 22$ za vožnjo. V hotelu, kjer 
smo se nastanili smo ostali tri dni in za nočitev pla-
čali 22$. Za nočitve bi lahko porabili tudi manj, a je 
bila na tistih področjih večja nevarnost da nas oro-
pajo ali napadejo. Prebivalstvo tukaj je po večini 
revno, veliko ljudi se vozi z BMX kolesi. Ogledali 
smo si center mesta z okolico. Zvečer smo v veleb-
lagovnici jedli tajsko hrano. Uro za tem sem se zelo 
slabo počutil, bruhal in imel drisko, a že naslednje 
jutro mi je bilo bolje. Z gondolo smo se odpeljali na 
vrh, od koder je bil prekrasen razgled na mesto 
Bogota. Bilo je zelo veliko turistov, ki so na tržnici 
kupovali obleke in druge spominke. Odšel sem na 
glavno avtobusno postajo, saj sem želel informacijo 
o avtobusu, ki bi me odpeljal do države Ekvator. Povedali so mi, da je vse zasedeno in da 
je možno dobiti prosto mesto šele čez pet dni, zato sem v hotelu povprašal za ceno letal-
ske vozovnice s katerim bi se odpeljal do letališča Bogota Do Quito v Ekvadorju. Cena 
vozovnice je bila 270$. Ker je bilo prostih mest dovolj sem se odločil za to letalo. Polet je 
trajal samo dve uri in še isti večer sem bil že v drugi državi v Bogoti, kjer sem plačal še 
letalsko takso 32$. Na letališču Bogota Do Quito smo prespali kar na klopeh. 
 
28. - 30. 12. 2007 Že na letališču smo dobili vse potrebne informacije in ponudbe o nočit-
vah in drugih programih. Izbrali smo hotel, kjer je bila cena nočitve 8$, bil je blizu centra in 
v bližini je bil tudi avtobusna postaja. Hotel je bil lep, vendar ni bilo tople vode. Valuta, ki 
se uporablja v Ekvadorju je ameriški dolar. Še isti dan smo se z avtobusom odpeljali na 
izlet in prispeli na kraj s stolpom, kjer se stikata sever in jug Amerike – v Ekvatorju. Proti 
večeru smo se odpeljali nazaj v mesto Quito in si ga tudi ogledali. Po zajtrku smo se 
odpravili na ogled starega dela mesta. Tja smo se odpeljali s tramvajem na katerem pa je 

Srce je kot steklo: ko ga razbiješ, ga ne spraviš več skupaj. 

                                                                                                                                          Armenska modrost  

Na letališču - nakup karte 

Letalski prevoznik 
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bila nepopisna gneča. Na končni postaji sem si komaj izsilil izhod. Pet minut po izstopu se 
mi je zdelo, da je moja torbica za okoli pasu prelahka in ugotovil, da so mi ukradli fotoapa-
rat. Največja izguba je bila izguba fotografij in dveh držal, zelo sem bil žalosten. Ogledali 
smo si staro, bogato cerkev in stare spomenike. Okoli 12 ure sem se s tramvajem odpeljal 
nazaj do hotela. Približno dva dni sem se moral truditi, da sem dobil vozovnico za avtobus 
do Lima (Peru). Gospod na postaji je prijazno pomagal, res se je potrudil, da mi je rezervi-
ral vozovnico. Žal pa vožnja ni bila direktna poveza-
va do Lima, vsega skupaj je bilo napornih 40 ur 
vožnje, cena vozovnice pa zajetnih 80$. Od mesta 
Quito do meje s Perujem smo se vozili še 8 ur, na 
meji je bila stroga carinska in policijska kontrola 
vseh potnikov, dokumentov in prtljage. Zadevo smo 
dobro prestali in peš nadaljevali 2 uri do taksija, ki 
nas je zapeljal do avtobusne postaje Tumbes. Vre-
me je bilo izredno vroče, vlaga zelo velika. Na pos-
taji se je bilo mogoče stuširati za 0,30$, kar sem 
izkoristil in prtljago pustil v garderobi ter se v 500m 
oddaljeni restavraciji podkrepil s toplo juho in mor-

sko hrano. 
Po večerji se 
poiskal menjalnico blizu tržnice, kar na ulici, kjer 
sem zamenjal dolarje za perujski peso, vendar sem 
potreboval še žig, da je bila menjava potrjena in 
legalna, pri dogovoru mi je pomagal vodnik. Nato 
sem šel nazaj na postajo po prtljago in nadaljeval 
vožnjo do jutra. 
31. 12. 2007 V Limo (Peru) smo pripeli okoli 10 ure. 
Ljudje so kar na ulici naredili tržnico in prodajali vse 
mogoče, pijačo, sadje, … ker te vrste sadja sploh 
nisem poznal ga raje nisem kupil. Ustavili smo se v 
trgovini in tam sem nakupil vse kar sem potreboval, 
vodo, kekse, … Do postaje smo se še trikrat ustavi-
li. Prispeli smo zvečer na večerjo, riž, meso, imajo 

malo drugačen okus in začimbe, kot smo jih navajeni, a bilo je dobro. Na postaji v Limi 
smo množično čakali na ponudbo za hotel. Sam 
sem iskal cenejšo ponudbo in bliže centru mesta. 
Nočitev z zajtrkom sem dobil za 10$ na noč in ostal 
tri dni. Spet ni bilo tople vode a sem kljub temu 
uspel oprati vsa moja oblačila in perilo, se naspal in 
se zvečer pridružil ogledu lepega mesta z raznoliko 
tržnico in množico prijaznih ljudi. Čeprav je novo 
leto se ljudje obnašajo na ulici popolnoma normal-
no, verjetno ne razmišljajo o praznovanju in vošči-
lih. Veliko sem že prepotoval (Azija, Afrika, Južna 
Amerika) in povsod praznovanja doživel drugače. 

Na letališču 

Quito 

Limo 



April  2009   NAŠ GLAS 

MOJE POTOVANJE PO JUŽNI AMERIKI 

Stran  13 

Deseti dan 1. 1. 2008 Spal sem dolgo v dopol-
dan. Po zajtrku smo si ponovno in temeljitejše 
ogledali mesto, indijansko tržnico, kulturni del 
mesta in ostalo. 
 
2. - 6. 1. 2008 Z avtobusom smo se odpeljali do 
plaže. Na plaži je bilo zelo malo ljudi in ker se 
nisem upal kopati v morju sem se okopal v 
bazenu zraven hotela. Plaža je bila urejena, na 
njej trgovine, hitra hrana – Mc Donalds, seveda 
ima vse svojo ceno, ki pa je zaradi turistov in 
bogatašev, ki tam živijo vse prej kot nizka. Zve-
čer smo se vrnili v hotel. Naslednji dan je bilo 

treba spakirati stvari, pod tuš in pot se je nadaljevala. Ob 14 uri smo se peš odpravili do 
avtobusne postaje. Postaja je bila oddaljena 15 minut. Pot z avtobusom nadaljevali do 
kraja Cuzco, odhod ob 16 uri, vožnja je trajala naslednjega dne do 14 ure.  Ni mi bilo dob-
ro, bilo mi je slabo, bruhal sem in dobil tudi drisko. 
Ob prihodu v Cuzco so nas ponovno pričakali s 
hotelsko ponudbo. Hotel je tokrat imel tri zvezdice 
in luksuzno toplo vodo! Soba mi je bila takoj všeč in 
sem plačal za dve nočitvi z zajtrkom 20$. V hotelu 
sem dobil ponudbe za različne programe, izlete. 
Sam sem si želel pogledati Machu Picchu. Ponud-
ba je bila raznolika in že za čisto navadni razred je 
bila cena 180$ in navzgor. Cena se mi je zdela pre-
visoka, odločil sem se, da povprašam še na drugih 
agencijah. V zadnji agenciji sem dobil malenkost 
ceneje za 174$, to je bila cena za taksi, kombi, vla-

ki in avtobus in, ker sam do tja ne moreš priti sem 
se odločil za to možnost. Karte sploh ni bilo lahko 
dobiti, ker je bilo že skoraj vse zasedeno, dobil sem 
jo šele čez dva dni. V Peruju so bile cene v primer-
javi z Machu Picchu zelo nizke, tega nisem razu-
mel. Ko smo to uredili smo bili že pošteno lačni. V 
restavraciji sem pojedel samo pomfri in spil dva 
čaja, ker mi še zmeraj ni bilo dobro, zvečer sem se 
odpravil na počitek, ki sem ga še kako potreboval. 
Zajtrkoval sem komaj ob desetih. Moral sem na 
avtobusno postajo in rezervirati karto za Cuzco Do 
Puno. Rezervacija mi je uspela.  Vozili smo 7 ur, 
mesto smo si v celoti ogledali peš, bilo je ogromno 

turistov. Večerjal sem juho in špagete, pospravil stvari nazaj v nahrbtnik in se stuširal. 
Zgodaj zjutraj ob 6.30 odhod s taksijem do avtobusne postaje.  

Če si nedolžen, zapri vrata, če si kriv nabrusi pete. 

                                                                                                                                          Claude Aveline  

Karneval 

V Cuzcu 

Machu Picchu 
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Tam so nam vodiči razdelili programe, vstopnice, 
karte za vlak, razdelili so nas tudi po skupinah, 
dobili smo rumene zastavice in se naprej odpeljali 
s kombijem. Ura in pol do železniške postaje in 
naprej z vlakom. Z vlakom smo potovali naslednji 
dve uri. Po poti smo videli veliko tržnic. Naprej še 
ena ura vožnje z avtobusom in prispeli smo na 
cilj. Kljub slabemu vremenu je bilo veliko ljudi, 
kolona za vstopnice se je vila v nedogled. Meni je 
dež pokvaril razpoloženje, nek domačin me je 
želel razpoložiti in mi povedal, da bo vreme lepše 
okoli 14 ure. Vreme pa kar ni in ni hotelo biti lep-
še. Lju-
dje so 

neutrudno fotografirali, čeprav se zaradi dežja 
in megle sploh ni dobro videlo in so fotografije 
izpadle zelo slabe. Sam sem se s fotografiran-
jem odločil še malo počakati, če pa le … in 
malo po drugi uri se je dejansko zjasnilo, megla 
se je dvignila in prenehalo je deževati. Naredil 
sem kar nekaj lepih fotografij. Vodič je imel pre-
davanje o prečudovitem kraju, a ker ga nisem 
razumel sem se odločil, da se ločim od skupine 
in pot nadaljujem sam. Čas in prostor sem izko-
ristil še za nekaj fotografij in prišel do cilja. Vre-
me se je ponovno poslabšalo, začelo je deže-
vati. Machu Picchu je visok 2400m, Cuzco pa 
3300m in na tej višini je bilo težko dihati. Okoli 

16 ure smo se z avtobusom vrnili nazaj 
in vmes preden smo nadaljevali z vla-
kom smo jedli v eni od restavracij, kosilo 
je bilo zelo dobro in poceni. Ob 18 uri 
smo se z vlakom vračali v mesto Cuzco 
in imeli zamudo. Ob 22 uri bi moral priti 
na avtobus do mesta Puno in to mi je s 
pomočjo vodiča, ki je telefoniral naj nas 
avtobus počaka in organiziral naj mi prt-
ljago iz hotela dostavijo na postajo tudi 
uspelo. Oddahnil sem si.  
(SE NADALJUJE ...) 

Andrej Vivod 

Spomin je edini raj, iz katerega nas ne more nihče pregnati. 

                                                                     Johann Paul Richter 

Lama 

Machu Picchu 

Cuzco 
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V Selnici smo se 26. februarja letos, žalostni poslovili od 
Mojega dragega moža, gluhega člana Jožeta Burggrafa, ki je 
po težki bolezni zaspal za vedno. 
Spomladi 2007 smo pri osebnem zdravniku dr. Beigotu zve-
deli, da je Jože zbolel za osteoporozo. Po nasvetu zdravnika 
je moj mož opustil vožnjo z avtomobilom. Zanj je bila to težka 
odločitev, saj je avto vozil kar 43 let brez nesreče. Avto je 
podaril vnukinji Nadi. 
Njegovo zdravstveno stanje se je iz dneva v dan slabšalo. 
Vedno težje je hodil. V oporo so mu bile bergle, vendar ni 
obupal, bil je dobre volje in nasmejan. Nad vse rad je gledal 
televizijo. Leta 2008, ko smo praznovali njegov rojstni dan je 
zadnjič hodil. Zvečer so mu noge kar naenkrat odpovedale. 
Od takrat dalje je bil priklenjen na posteljo. Večkrat je potožil 
o svoji težki bolezni, ker ni mogel hoditi. Vsi smo zelo trpeli. 
Ob tej težki bolezni sem za njega skrbela 24 ur na dan. 
Hvaležna sem Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
za podarjeni tehnični pripomoček, ki je omogočil mojemu 

možu, da je s tipko sprožil svetlobni signal in me tako zbudil iz spanja ali me prosil za pomoč. 
Osebni zdravnik, patronažne sestre in negovalke so mi bile v veliko pomoč pri osebni negi. 
Meseca marca lanskega leta je usoda ponovno posegla po njegovem zdravju. Zadela ga je mož-
ganska kap. Popolnoma hrom je le z desno roko lahko malo uporabljal kretnje. Imela sva svoj 
znak, njegovo roko sem pobožala 2x, kar je pomenilo: »Ali me imaš rad?« in on je stisnil mojo 
dlan, kar je pomenilo »da«. Večkrat je moral v Mariborsko bolnišnico zaradi raznih vnetij, pljučni-
ce in izčrpanosti. Tako je tudi v začetku letošnjega leta moral ostati na zdravljenju v bolnišnici. 
Zdravstveno stanje se mu je slabšalo, zato smo prosili zdravnika, da ga pošlje domov v domačo 
oskrbo, saj smo vedeli, da so mu šteti dnevi življenja. 
21. februarja je dopolnil 80 let. Zbrala se je vsa družina, saj smo vedeli, da se mu življenje izteka. 
Od vseh nas se je poslovil z nasmehom na licu. Ob 23. uri sva s hčerko ugotovile, da je hitreje 
dihal. Držala sem ga za roko, takrat je trikrat globoko vzdihnil in zaspal za vedno moj ljubi dragi 
mož. Nepojmljivo hudo je bilo prestajati vse to. 55 let in pol skupnega življenja v dobrem in sla-
bem, ni bilo kar tako. Spomini ostanejo, človeka pa ni več.  
Dotrpel je človek, ki je živel v tišini in v tišino se je vrnil za zmeraj. 

Ivica Burggraf 

Ivica Burggraf 

MARIJI KUHAR V SLOVO 
V soboto 28. marca smo se poslovili od naše nekdanje čla-
nice Marije Kuhar,  ki si je v Šentjerneju pri Krškem skupaj 
z možem ustvarila svoj dom. Po težki in dolgotrajni borbi z 
zahrbtno boleznijo se je poslovila od nas za vedno.  Bila 
nam je vsem svetal vzor, saj je s svojo prijaznostjo, dobro 
voljo in iskrenostjo za vsakega našla dobro besedo. 
Možu Bogdanu in otrokom, vsem svojcem in prijateljem 
izrekamo iskreno sožalje v imenu vseh članov Društva glu-
hih in naglušnih Podravja Maribor. 

Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik 
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Predavateljica prejema darilo iz rok predsednika Priprave na izpit iz znakovnega jezika gluhih 

Veliko udeležencev na zaključnem srečanju na Ptuju Naši odbojkarji na Državnem prvenstvu 

Dobrodelna akcija, pesnica Sara Memić Vsi radi sodelujemo na ročnih delavnicah 

"Človek je vedno občutljiv za drobne in neobčutljiv za velike stvari okoli sebe. 
Blaise Pascal  
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Človeku lahko prepoveš vse, razen upanja v  prihodnost. 

                                                                     Marcus Valerius Martial 

ČESTITKA 
Naš član Gabrijel Kravanja je uspešno 
opravil izpit za trenerja dvoranskega nogo-
meta -     trener D (futsal). Tako je postal 
prvi gluhi trener futsala v Sloveniji, za kar 
mu v društvu iskreno čestitamo.  
 
 

Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik 

ČESTITKA  
Sanja Mertik je v mesecu 
decembru uspešno opravila 
šoferski izpit. Iskrene čestit-
ke in varno vožnjo v prome-
tu ji želimo člani društva. 
 
 

Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik 

AVTOBUSNE VOZOVNICE ZA STAREJŠE OBČANE 
 
Ponovno vas obveščamo, da je Mestna občina 
Maribor za vse občanke in občane starejše od 
70 let, ki so prejemniki varstvenega dodatka in 
občanke in občane starejši od 80 let zagotovila 
brezplačne avtobusne vozovnice. 
Vozovnice za 20 voženj lahko prevzamete v 
sobi 15/pritličje, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor ves poslovni čas; ponedeljek, torek 
in četrtek od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 
8.00 do 17.00 ure in v petek od 8.00 do 13.00 
ure. Vozovnico je možno prevzeti osebno in ob 
predložitvi osebnega dokumenta. Po opravlje-
nih dvajsetih vožnjah lahko uporabnik ob pred-

ložitvi stare prevzame novo vozovnico.  
Veljavnost vozovnice je eno leto od prvega evidentiranja na mestnem avtobusu. 
Natančne informacije dobite v pisarni društva. 

Info društva 



               

Priprava video-novic društva 
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek 
popoldan. 

Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com  so 
objavljeni računalniški nasveti, primerni in  razumljivi za gluhe ljudi. 
Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri  obvlado-
vanju in čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor 
potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kroniča. 
 

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov. 
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik    Bedrija 
Črešnik. 

B 

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 sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko člani 
uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripra-
vo različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.  

Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed 
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Kaje Zlatke HÖtzl ob 
pomoči prostovoljke Andreje Pavlič. Prijave pri predsedniku Bedriji 
Črešniku. 

Letovanje v Termah Banovci. V počitniški prikolici v Termah 
Banovci lahko letujete po zelo ugodni ceni. Na voljo je še nekaj 
prostih terminov v septembru. Za več informacij in rezervacije ter-
mina se osebno oglasite v Društvu. Konec maja bo predvidoma 
še razpis za socialno ogrožene člane. 

Treningi balinanja. Vsak torek ob 16 –18 ure treningi balinanja na bali-
nišču pri Ljudskem vrtu. Prijavite se lahko pri vodji sekcije Jožetu Koserju 
in Vesni Burk. 
 

Treningi malega nogometa. V športni dvorani v občini Destrnik vsako 
nedeljo od 16—18 ure potekajo treningi malega nogometa. Vodja tre-
ningov je Aleš Škof, kjer se zainteresirani športniki lahko prijavite. 
 
 

 
 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu! 
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OBVESTILA in VABILA 
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POEZIJA, RAZVEDRILO 

PRT LJUBEZNI 
 

Veter se 
poleže, 

sobana umiri. 
Raztegne se  

 cvet - 
raznežen zadehti. 

Še bolj je žameten, 
diši 

po janežu in 
sončnem bilju. 

Vdano vpijam te. 
Oči nedolžne,  
odblesk igriv. 

Podoba čistosti,  
jasnine. 

Kam bi te skrila? 
Kam zaklenila? 

Morda  
te stkem v prt 

ljubezni,  
ki ne mine. 

 
       Avtorica pesmi: 

Majda Senica Vujanovič 

April   2009 

 

VSE JE LEPŠE, KER 
TE LJUBIM 

 

Vse je lepše, ker te ljubim, 
vse drugače je kot prej. 
Ure s tabo so minute, 

vse je kakor sladek sen. 
 

Svet je lepši, ker me ljubiš, 
sam postal sem boljši fant. 

Vsem bi rad dal  
košček sreče, 

zame jo je preveč. 
 

Vse je lepše, ker te ljubim, 
vidim skrito cvetje trav, 
Slišim tiho pesem vetra, 
čutim vonj poletnih trav. 

 
Dan je lepši, ker me ljubiš, 

moja prva misel si. 
Komaj čakam, da te srečam 

in povem ti znova ljubim, 
Ljubim, ljubim, ljubim te. 

  

 Avtorica pesmi: 
Elsa Budau            

ŠALE 
"Zaradi mene bi ves alkohol, 
kar ga na svetu obstaja, zlili 
v morje!" 
"Si abstinent?" 
"Ne, potapljač sem!" 
 

"Ljudje!" zakriči šef cestne-
ga podjetja. "Danes pljunite 
v roke! Ulica mora biti razko-
pana do danes popoldan. 
Potem sledi kolektivni 
dopust!" 
 
"Ženska mora izgledati kot 
filmska igralka, obnašati se 
mora kot dama, divja in stra-
stna mora biti kot prostitutka 
in delati mora kot konj." 
 

 

"Ugani, kako dolgo ribo sem 
ujel včeraj?" 
"Polovico." 
"Kako, polovico?" 
"Polovico tistega, kar boš 
povedal." 
 
"Rolo toaletnega papirja!" je 
Gorenjec naročil prodajalki v 
trgovini. 
"Belega ali barvastega?" 
"Kar barvastega, ampak 
kakšno temno barvo mi   
dajte, da se ne bo preveč 
umazal!" 

 
Človek pozabi besede kot pozabi imena.  

Človekov slovar terja nenehno zalivanje, sicer umre. 
                                                                                                                            Evelyn Waugh  



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.  

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Zavod RS za zaposlovanje. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

LETOVANJE V BANOVCIH 

V počitniški prikolici v Ter-
mah Banovci lahko letujete 
po zelo ugodni ceni. Na vol-
jo je še nekaj prostih termi-
nov v septembru. Za več 
informacij in rezervacije ter-
mina se osebno oglasite v 
Društvu. 

Članarina v letu 
2009: 

 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

DRUŠTVO GLUHIH  IN  NAGLUŠNIH  PODRAVJA MARIBOR 

 
 

Društvo: 

Telefon: 
Faks: 

GSM sekretar: 
GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 
02 / 620 88 51 
041 / 777 132 
041 / 331 287 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 - 12:00 

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

Sreda: 18:00 - 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

Sekcije: GSM: vodja športa 041/609 500 dgn2.maribor@guest.arnes.si Sreda: 18:00 - 19:00 

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 


