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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  75 LET 

n a š g l a s 

Počasi leto h koncu gre, 
spomine zbira in želje, 

naj novo leto srečno bo, 
z uspehi le napolnjeno 

SREČNO 2009 
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MARIJA KOSER  Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

SUZANA NOVAK  Celjska ul. 14, 2000 Maribor   041 600 201  

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj  041 282 344  

dopol. in popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

ZLATICA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor  040/241 505 dopol. in popol.  

Zaključili smo ga v prepričanju, 
da ga bomo čez leto dni pono-
vno tokrat že tradicionalno 
ponovili. 
Skupaj s sekretarjem Milanom 
Kotnikom  sva se udeležila 60. 
obletnice društva v Celju. Prip-
ravili so bogat kulturni program 
s folklornimi plesi, ki so se ga 
udeležili številni predstavniki iz 
društev po Sloveniji. 
V društvu smo imeli tudi šport-
ni sestanek, kjer smo določili 
še zadnje popravke v planu za 
leto 2009, saj se je hitro pribli-
ževal sestanek Športne zveze 
gluhih, kamor je odpotoval Mit-
ja Tomažič. 
Veliko stvari se je skozi leto 
spremenilo in dopolnilo, kar pa 
je seveda namen delovanja 
društev.  
Tudi v  sekciji upokojencev so 
imeli sestanek, saj so na novo  
izvolili vodjo sekcije, ki je pos-
tal Mitja Tomažič. 
V polnem teku so bile priprave 
na že 3. Filmski festival gluhih, 
ki so ga tokrat organizirali v 
Slovenskih Konjicah. Naši čla-
ni so pripravili dva kratka filma 
- komediji. Seveda se je sne-
manja filma udeležilo kar nekaj 
starih izkušenih igralcev poleg 
nekaj novih. Snemanje je 
potekalo brez večjih težav in 
sam menim, da je bilo zelo 
uspešno. Zelo nas je veselilo, 
da se je Filmskega festival 
udeležilo veliko število naših 
članov.                Predsednik  

Bedrija Črešnik 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Listje je že zapustilo drevesne 
krošnje in zaplesalo v toplem 
jesenskem vetru. Društvo, pa 
kot po navadi, ni v pripravah 
na zimsko spanje, pač pa akti-
vno organizira več dejavnosti. 
Le - te se bodo za razliko od 
toplih dni dogajale v zaprtih 
prostorih, saj je spremljevalec 
jesenskih in zimskih dni žal 
tudi dež in sneg. 
Ena od najbolj priljubljenih iger 
med vsemi je šah. Tega prei-
gravamo kar naprej in tekmu-
jemo med seboj. Čeprav so 
nekateri konstantno neprema-
gljivi, pa zato predstavljajo še 
večji izziv. Veliko časa se 
seveda preživi tudi na računal-
nikih, ki nudijo v povezavi s 
spletom vedno nove in nove 
koristne informacije, ki jih člani 
s svojo radovednostjo pogosto 
raziskujejo in zmeraj se odkrije 
kaj novega in zanimivega.  
Že v mesecu oktobru smo 
ponovno  začeli s tečajem slo-
venskega znakovnega jezika 
gluhih, ki ga vodi Marija Koser. 
Imeli smo tudi kostanjev piknik 
na katerem smo zelo uživali in 
ga že naslednji teden ponovili .  
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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 

Glasilo »NAŠ GLAS« 
 

Začetek izdajanja glasila. 
Junij 2000 
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Mednarodni dan gluhih, ki smo ga organizirali v našem 
društvu je bil izjemno dobro organiziran in brezhibno izve-
den, za kar se moramo zahvaliti vsem prostovoljcem in pod-
pornikom, ki so z veliko dobre volje in požrtvovalnosti uspeli 
uspešno izvesti načrtovan program v veliko zadovoljstvo 
več kot 1000 gostov iz vse Slovenije in tujine. V tednu pred 
Mednarodnim dnevom smo organizirali tiskovno konferenco 
v prostorih društva. Tiskovke se je udeležilo kar 22 različnih 
predstavnikov medijev (časopisov, TV hiš in radia), ki so 
poročali o prihajajočem Mednarodnem dnevu gluhih v Mari-
boru in o problematiki invalidov sluha, ki so kljub zelo veliki 

socialni naravnanosti naše države še vedno diskriminirani v veliko življenjskih situacijah. 
 
V društvu smo ponosni na dolg 75 let trajajoč obstoj in organizirano delovanje odraslih gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih prebivalcev na širšem območju Podravja v skupno kar 41 občinah in 
mestih. Društvo je že leta 2000 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
socialnega varstva,  ter leta 2003 pridobilo še status invalidske organizacije. Zaposleni v strokov-
ni službi spremljamo in uresničujemo potrebe svojih gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov, nudi-
mo in izvajamo številne posebne socialne programe in strokovno pomoč vsaki gluhi, naglušni in 
gluhoslepi na območju delovanja Društva ter slišeči osebi, ki ima posreden ali neposreden stik z 
gluhoto, naglušnostjo ali gluhoslepoto v vseh življenjskih situacijah, ne glede na plačano članari-
no. Ti programi omogočajo neodvisno in enakopravno vključevanje v življenje in delo invalidov 
sluha v vseh življenjskih situacijah. 
  

Naše vodilo 
 

»RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN« 
 
pridobiva še posebno velik pomen v dobi hitro razvijajoče se informacijske družbe. Zato v društvu 
dajemo zelo velik poudarek na sprotnem in pravilnem informiranju našega članstva - invalidov 
sluha skozi različne multimedijske oblike informiranja (lastni časopis Naš glas, spletna stran druš-
tva www.dgnp-mb.si, informativne okrogle mize vsako sredo ter oglasna deska društva, ki jih vodi 
predsednik društva Bedrija Črešnik). 
  
Člani društva aktivno sodelujejo v številnih aktivnostih v okviru sekcij društva (družabništvo, infor-
matika, računalništvo, izobraževanje, učenje slovenskega znakovnega jezika gluhih, upokojen-
ci, šport, sociala in medsebojna pomoč, pomoč ostarelim invalidom sluha na domu, mladinci, 
naglušni). 
 
V prihajajočem letu 2009 vam skupaj s sodelavci želimo veliko uspehov, sreče in zdravja 
 

Strokovni delavec-sekretar 

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

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Petra Oprešnik 
Silva Pavlinek 
Janez Vidovič 

Marica Artič 
Ivica Burggraf   
Bogo Burk 
Matjaž Debevc 
Darinka Kajlah                                                

Življenje kljub trnom prežlahten je cvet, 
ki raste, razvija nešteto se let. 

Nekje ti odvzame, nekje spet doda, 
njegova se igra nikdar ne konča. 

 
Čas mineva hitreje, kot si želimo. 
Zopet je leto naokoli in zavedam se, 
da so le prijatelji stalnica v življenju. 
Prijatelji, s katerimi se lahko poveselim 
in z njimi  delim tegobe. 
V letu, ki prihaja, 
vam dragi prijatelji želim obilo sreče, 
zdravja in smeha. 

 
                                                                                         
 

Vaša PIKA 
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VABILA 

December  2008 

 
 
 
 
 

Dragi otroci! 
»HO-HO-HO, jelenčki le urno na pot, 

So pisma prispela od vsepovsod, 
Za tiste, ki pridni čez leto so bili, 
Sem lepa darila naložil na sani.« 

Pridi v društvo v PETEK, 19. decembra 2008, ob 18 uri. Čaka te darilo.           
 

Vaš Božiček 
                      

  VABILO 
 

NOVOLETNO SREČANJE 
 

                                                   V soboto, 27. decembra 2008,  
v gostišču Černe v Razvanju ob 15. uri. 

 
Prijave zbira ga. Majda Kores do  

petka, 19. decembra 2008,  
(velja za člane Društva GNP MB s plačano članarino). 

 

Pripravili bomo kulturni program, ter presenečenje večera… 

 
Vljudno vabljeni! 
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                                NOVOLETNI ŠAHOVSKI TURNIR 
 
 
 
 
 

Tako kot vsako leto, je tudi tokrat potekal Novoletni 
šahovski turnir, ki je bil 12. decembra 2008, v klub-
skih prostorih društva. Turnirja se je udeležilo 12 
članov društva - šahistov in sicer 10 moških članov 
in 2 ženski članici. 
 
 
        Rezultati Novoletnega šahovskega turnirja: 
        1. mesto Franc Perkovič 
        2. mesto Milan Kotnik 
        3. mesto Srečko Pihler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2. mesto Milan Kotnik               1. mesto Franc Perkovič              3. mesto Srečko Pihler 
 
 
 

Zmagovalci so prejeli pokale 

    Le kaj sem razmišljala?              Koncentracija! 

                     Udeleženci turnirja 

Info Društva 



 
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 
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DRŽAVNO PRVENSTVO ODBOJKE NA MIVKI 
 
29. avgusta 2008 je bilo državno prvenstvo v odbojki na mivki. 
Prvenstvo je bilo v Kopru. So delovalo je 11 moških in 5 ženskih ekip 
iz cele Slovenije. Iz Maribora sta sodelovale 2 moški in 1 ženska eki-
pa. Mariborčani smo se uvrstili v polfinale. Moški smo osvojili 2. 
mesto, prav tako ženske. Najboljši igralec je bil Marko Šmid, najbolj-
ši servis pa je izvajal Andrej Vivod in Suzana Muster, za kar sta  oba 
dobila mini pokale. 
 
 

                                                    
 
 
 

Andrej Vivod 
                     Tekma                      Upam, da bo dober servis 

Novo leto je nov list 
v knjigi časa bel in čist .                                                                         
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ORGANIZIRANOST, TEHNI-
KA, METODE, KONDICIJA IN 
ŠE KAJ …  

Pravijo da sem trmast in da 
vsega, česar se lotim dose-
žem. Sam seveda nisem tega 
mnenja čeprav se trudim, da 
izpolnjujem svoje želje in želje 
drugih, če se le da.  
Tokrat sem se prijavil na semi-
nar za trenerja dvoranskega 
nogometa – Trener D (Futsal). 
Seminar je bil sestavljen iz 
dveh delov. Teoretičnega, ki je 
bil v Kopru, 29. in 30. 8. 2008 
in praktični del, ki pa je bil v 
Litiji 6. in 7. 8 2008. Šolanje 
traja skupno 40 ur, 20 ur teo-
retičnega dela in 20 ur praktič-
nega dela ter izpit.  

V Koper sem se zelo zgodaj 
odpravil s Zlatko, tolmacico 
slovenskega znakovnega jezi-
ka. Začeli smo ob 11.00 uri s 
pozdravom gospoda Elsnerja. 
Povedal nam je nekaj o orga-
niziranosti nogometa v Slove-
niji, organizaciji igre, tehniki. 
Razložil, da je trener med dru-
gim tudi osebnost, strokovnjak 
in vzgojitelj.  Predstavil nam je 
kaj vse spada k dvoranskemu  

nogometu od objektov, nap-
rav, opreme in rekvizitov za 
treninge in tekme. Vsak trener 
si mora napraviti svoj plan, 
načrt, model strokovnega dela. 
Postaviti si mora cilje, podcilje 
in naloge v procesu treniranja. 
Prav tako mora znati izdelati 
načrtovanje procesa treninga, 
praktično metodično delo ter 
voditi teoretični pouk, ki ni nič 
manj pomemben od praktične-
ga dela. Na koncu vsega mora 
opraviti preverjanje osnovnih 
in nogometnih motoričnih   

sposobnosti članov in vse to 
dokumentirati.  
Po prvem delu smo si v odmo-
ru izmenjali mnenja, malo 
okrepčili s kosilom in ob 15.00 
uri nadaljevali s predavanjem 
gospoda Fenka.  
Predavanje je poteklo tekoče 
in zanimivo.  Govoril nam je o 
taktiki in metodiki učenja in tre-
niranja. Kako pomemben je 
učno vzgojni proces, znati 
usmerjati, izbirati in seveda 
tudi selekcionirati.  
Zanimivi del predavanja je bil, 
ko je govoril o treningu mladih, 
kar mene še posebej zanima. 
Da je potrebno tudi tukaj pos-
taviti cilje treningov, kako 
pomembni so vsi dejavniki, kot 
pri odraslih ter o metodiki uče- 

nja. Če ne poznamo osnovna 
učna načela se moramo z nji-
mi seveda seznaniti. Med mla-
de talente moramo znati pos-
redovati vse, kar obvladamo 
sami, obvladati metode posre-
dovanja snovi, učne metode. 
Obvladati pa moramo tudi 
metodično lestvico za pouče-
vanje tehnike.  
S tem smo zaključili petek, ki 
je zaradi zanimivih tem in pre-
davateljev z mnogimi izkušnja-
mi minil zelo hitro.  

V soboto je seminar trajal 
samo kakšne tri ure. Predava-
telja sta bila dva, gospod 
Kokalj in Gospod Kavčič.   
Gospod Kokalj nam je razložil 
potek organiziranosti Futsala v 
Sloveniji ter kako potekajo 
registracije in prestopi igral-
cev.  
O pomembnosti kondicije in o 
značilnosti telesnega in dušev-
nega razvoja mladih pa nam je 
predaval gospod Kavčič.  

S tem je bil teoretičen del izob-
raževanja pri koncu.  Kako 
zelo lepo so me sprejeli in mi 
pri usmerjanju izobraževanja 
pomagali mislim, da se z 
besedami ne da opisati. Člo- 

           NAŠ GLAS 

Gabriel Kravanja 

Nabiranje kondicije 

Skupinski posnetek 



 

Ljubezen ni igra, ni laž, 
je ogenj, živi ogenj, 

ki opeče. 
 

Majda Senica  Vujanovič             
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Tesko in nas v treh urah pos-
kusil naučiti vse o taktiki futsa-
la – faza branjenja.  

Po odmoru smo nadaljevali z 
gospodom Milkom Verbotnom, 
ki pa nam je predstavil tehniko 
vratarjev futsala. Človek bi 
pomislil, da je to stvar vratar-
jev a se slej ko prej zaveš, da 
mora s tem biti seznanjen tudi 
sleherni igralec in trener.  
Končali smo ob 14.00 uri s 
skupnim kosilom in zaključkom 
za vse udeležence šolanja.   

Na poti domov sem ponosno 
razmišljal o tem, kako lepo je 
bilo ponovno doseči enega od 
zastavljenih ciljev. Po uspešno 
zaključenem šolanju sem dobil 
strokovni naziv TRENER FUT-
SAL in s tem pravico vodenja 
moštva v okviru 1. In 2. FUT-
SAL lige.  

Seveda mi vse to ne bi uspelo 
brez pomoči ljudi, ki bi se jim 
ob tej priložnosti še posebej 
rad zahvalil. To sta v prvi vrsti 
g. Dušan Bezjak in g. Brane 
Elsner, ki sta mi v času priprav 
teorije in prakse za pridobitev 
D licence trenerja dvoranske-
ga nogometa – futsal - nesebi-
čno stala ob strani in pomaga-
la. Prav tako se zahvaljujem 
Nogometni zvezi Slovenije, da  

so mi vse skupaj omogočili in 
mi nudijo pomoč tudi v bodo-

če.  

Zahvala gre seveda tudi naši 
Zlatki, tolmačici slovenskega 
znakovnega jezika gluhih, brez 
nje, njene pozitivne energije in 
volje bi stvar bila seveda težko 
izvedljiva.  

Sedaj treniram v drugi ligi 
Maribora, kjer sem branilec. 
Za leto 2010 pa pripravljam 
evropsko prvenstvo v Futsalu 
v Latviji. 

 

 

 

 
 

Gabriel Kravanja 

vek se ob koncu takšnih dveh 
dni lahko samo zahvali in tež-
ko poslovi od prijaznih ljudi in 
obmorskega mesta.  

A delovni teden je minil kot 
strela in že sva se z Zlatko 
odpeljala na drugi konec Slo-
venije, ker me je čakal še pra-
ktičen del z izpitom. Dva dni 
preizkušanja ali je imel gospod 
Kavčič prav, ko nam je razla-
gal kako pomembna je kondi-
cija.  

Ponovno prisrčen sprejem in 
pozdrav gospoda Dušana 
Razborška. Preveril je seveda 
tudi prisotnost.  

Kondicijsko nas je pripravljal 
gospod Iztok Kavčič z manjšim 
odmorom. Mislim, da je vsem 
prišel še kako prav.  

Praktičen del taktike futsala in 
napadanja nam je podal gos-
pod Mičo Martič, ki je trener 1. 
Lige futsala Milano. To smo si 
šteli v posebno čast.  Po 
odmoru smo prvi dan zaključili 
z gospodom Simonom Rosi-
čem in tehniko igralcev futsala. 

V nedeljo, 7. 9. 2008 nas je ob 
9.00 uri pričakal gospod Zoran  

ČLANI PIŠEJO 

Kondicijski trening 

Na predavanju 

Kdo bo hitrejši? 
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OBISK POKRAJINSKEGA MUZEJA 
 

15. novembra letos, smo si člani društva 
ogledali razstavo v Pokrajinskem muzeju 
v Mariboru. Imeli smo vodeni ogled raz-
stave, gospod, ki nas je popeljal skozi 
muzej nam je zelo nazorno in lepo prika-
zal zgodovino našega mesta. V muzeju 
se nahaja veliko raznih dragocenih slik z 
lepimi okvirji. V steklenih vitrinah smo 
videli lepo staro zbirko zlatih kovancev. 
Vodeni ogled razstave je trajal celi dve uri 
in je bilo zelo zanimivo, saj smo izvedeli 
veliko zanimivih stvari za katere prej sploh 
nismo vedeli. Po končanem ogledu smo 
opravili sprehod do gostišča Anderlič, kjer 
smo dan zaključili ob kosilu in klepetu. Za 
dobro organizacijo se zahvaljujemo sekre-
tarju Milanu Kotniku. 

 
Majda Kores 

 
ADVENTNI VENČEK 
 

V ročnih delavnicah, ki potekajo vsak petek pod 
vodstvom tolmačice Zlatice Hoetzl, smo tokrat 
izdelovali adventne venčke. Venčki so bili različ-
ne oblike, okrašeni z različnimi okraski in seve-

da tudi s sveč-
kami.  
Izdelali smo 
tudi razne okra-
ske za novolet-
no jelko. Vsi 
smo bili zelo 
navdušeni, saj 
smo adventne 
venčke lahko odnesli domov, si jih postavili na mizo in prižgali 

prvo svečko. Hvala naši tolmačici Zlatici Hoetzl.                                           
 
 
 

 
 
 

Majda Kores 

Okrasili smo novoletno jelko 
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NAPAD PREHLADNIH VIRU-
SOV 
Povzročitelji nahoda so virusi, 
ki napadejo sluznico. Ko je 
imunski sistem oslabljen, 
zadostuje že majhno število 
virusov, da povzročijo obolen-
je. Organizem se brani z vnet-
no reakcijo, nos je zamašen, 
nosna sluznica otekla in iz 
nosa teče. Zaradi otekle sluz-
nice sta prizadeta voh in okus, 
imamo občutek napetosti in 
polne glave, normalno dihanje 
skozi nos je oteženo. 

 

KORISTNI NAPOTKI OB 
PREHLADU 
 

-Ob prehladu veliko pijte teko-
čine 
-Zračimo bivalni prostor in še 
posebno v zimskem času pos-
krbimo tudi za primerno vlaž-
nost 
-Zamašen nos čistimo s fizio-
loško raztopino, da se izogne-
mo nadaljnjim zapletom 
-Če imate drisko ali/in bruhate 
zaužijemo večkrat lahko pre-
bavljivo hrano po grižljajih in 
napitke po požirkih. Najboljša 
je voda oziroma čaj, pri driski 
borovničev čaj. Ne pijemo 
kamiličnega čaja. Ne pretira-
vamo z maščobami in sladkor-
jem. 

Prehlad je prava nadloga 

-Pri zaprtju je pomembna pra-
vilna prehrana in dovolj gibanja 

-V primeru težav z dihanjem 
nemudoma obiščemo zdravni-
ka 
-Če se dobro počutimo, gremo 
na sprehod, vendar se izogiba-
mo večjim naporom. 
 
CEPLJENJE PROTI GRIPI 
 

KJE in KDAJ se lahko cepimo? 
Cepljenjem proti gripi poteka na 
Zavodu za zdravstveno varstvo  
Maribor, Prvomajska 1, Tezno. 

 Cepite se lahko v delovnem 
času ambulante od ponedeljka 
do petka.  
Cena cepljenja: redna cena 
12,00 €, kronični bolniki nad 
65 let in pod 18 let 7,00 €. 

FIŽOL 
 

Fižol in druge stročnice so 
naravna, najcenejša, dostop-
na, hitro delujoča in najbolj 
varna živila, ki še posebej 
pomagajo k zniževanju holes-
terola.  

Že 170 g kuhanega fižola na 
dan zniža škodljivi holesterol 
za približno 20%, kar gre v 
korist koristnega, ne glede na 
to, kako je pripravljen. 
 
 
JABOLKA 

 

Jabolka in dru-
ga živila z veli-
ko topnih vlak-
nin, ki se imenujejo pektin, 
prav tako pomagajo zniževati 
holesterol. Že dve ali tri zauži-
ta jabolka ob običajni dnevni 
prehrani pomagajo znižati 
holesterol za več kot 10% ozi-
roma povečati količino korist-
nega HDL holesterola. 
 
 
 
 
 
 

Povzeto iz ABCzdravja 

Obisk prijaznega zdravnika 

Fižolova juha 



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

                                                                                                      Johann Paul  Richter 
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Začetni tečaj znakovnega jezika – učenje 

Kanin - pa mi je le uspelo dobiti medaljo: Sanja Mertik 

Dan žena – iskrene čestitke Valentinovo - katere ustnice so lepše 

Volitve 2008 – enako sva se odločila 

DP v balinanju v Voličini – ne ti meni! 
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Adrenalinski park Betnava – pogum velja Donacija – Sanja Mertik prejme  slušni aparat 

Obnova prikolice v Banovcih– da me ne bo kdo videl Tehnični pripomočki - obisk pri Burggrafovih 

Mednarodni dan – nastop otrok gluhih članov Izlet – na grič Piramida (386 m) 

 

 

Postati oče ni težko, biti oče pa zelo. 
                                                                                                       Herbert Grun 



                  
 

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  obvladovanju in čim boljši uporabi računalnika 
in različnih programov. 
 

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

 

Vsako sredo ob 17:00 uri poteka tečaj slovenskega znakovnega jezi-
ka gluhih. Prijava pri sekretarju Milanu Kotniku . 
 
 

 
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 raču-
nalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in e-
učenje.  
 

 
n 

Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed 
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Zlatice Hoetzl. Prijave pri 
predsedniku Bedriji Črešniku. 
 

         

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu! 
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Človek šele takrat spozna, 
da je bil srečen, 

ko bega po ruševinah izgubljene sreče. 
 

                                                                                                           Paul Country 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
PODARJEN CVET 

 

Španski bezeg  
se razcveta. 

Bel grozd, višnjev 
cvet ob cvetu. 

Vejico mi stisne 
v dlan ženica, 

starka 
bridkih ran. 

Oblak vonjav 
me prepoji, 

oblaček milosti 
zatli, 

dan toplo se smeji, 
prelije sreča 

se v oči, 
v srce, korak 
do vrh gore. 

Sanje vzplapolajo, 
vzcvete, se širijo 

iz rok v roke. 
Še smo srečen rod. 

Droben cvet 
iz žuljave dlani, 
kresove iskric 
trosi med ljudi. 

 

Avtorica objavljenih pesmi: 
Majda Senica Vujanovič 

December   2008 

PESEM MIMOIDOČIH 
 

Med nami 
živiš, 

 v vsakem koraku, 
stopinji 

odmevaš. 
Pesem, 

v duši mimoidočih 
odsev si luči. 

Pesem, 
 pripeta na lica, 

v besede, 
na raskave roke, 

med sanje 
drevesa in trate. 

Pesem, 
rasti med nami, 
prerasti meje! 

Bodi lilija, 
roža 

dneva, noči. 

ŠALE 

Koliko je pravzaprav star 
tvoj očka?" vpraša učiteljica. 
"Petinštirideset let."  
"Dobro, da vem. Torej ti 
bom v prihodnje dajala nalo-
ge, ki bodo prilagojene nje-
govi starosti." 

 

V manjši vasi so policisti 
odkrili ponarejevalce. O tem 
so obvestili tudi ministrstvo, 
ki je odredilo, da ponareje-
valce pošljejo v zapor, denar 
pa dostavijo ministrstvu.  
Komandir vaške policijske 
postaje je poročal ministrs-
tvu: 
"Ponarejevalci v zaporu, 
denar pa vam pošiljamo pre-
ko nakaznice." 
 
 
 

Kakšna je razlika med 
roparjem in nogometašem?   
Ropar reče: »Denar ali strel-
jam!«, nogometaš pa: 
»Denar ali pa ne streljam!« 



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 do 22 : 00 

Kratka obvestila 

KOPANJE V FONTANI 
 

Karte za kopanje lahko 
kupite v pisarni društva 

v času uradnih ur. 

Cena karte: 5 € 
 

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 
031 / 777 132 
041 / 331 287 

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 do 12:00 

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

Sreda: 18:00 do 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

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

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 


