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UVODNIK
Pozdravljeni v
februarski
številki našega
g l a s i l a .
Letošnje leto
smo
začeli
i z r e d n o
aktivno in požrtvovalno.
Že meseca januarja smo za
člane organizirali predavanje
za starše otrok, ki imajo
različne težave pri vzgoji.
Predavateljica Suzana Žunko Vogrinc je ob pomoči tolmačice
Suzane Novak vsem na nazoren
in preprost način povedale na
najpogostejše napake staršev pri
vzgoji otrok.
V mesecu februarju smo kljub
temu, da je to najkrajši mesec v
letu, organizirali dve predavanji.
Prvo predavanje je imela gospa
Zdenka Murko o popisu
nepremičnin. Nazorno nam je
prikazala vse potrebne postopke
in ravnanja, ki so potrebni ob
prihodu popisovalca na naš dom.
Predavanje o sladkorni bolezni pa
nam je ob pomoči projekcije na
platno podal gospod prim. as.
Miro Čokolič dr. med. iz Splošne
bolnice Maribor. Po predavanju
so člani postavili veliko vprašanj,
na katera je zelo obširno in
podrobno odgovarjal.
Ob slovenskem kulturnem
prazniku smo izvedli zelo
uspešen kulturno - literarni večer
s številnimi nastopi v prepolnem
prostoru društva. Z nastopi so nas
razveselili naši nadebudni otroci
in

prostovoljke ter tečajnice slovenskega znakovnega jezika pod
vodstvom Marije Koser. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo
imeli dva tedna v kotičku društva
tudi razstavljeno veliko literarnih
del iz slovenske književnosti.
Člani so z zanimanjem brskali po
razstavljeni literaturi in se tudi
pogovarjali o zanimivih dogodkih.
V mesecu februarju smo začeli s
treningi in pripravami na Državno
prvenstvo v bowlingu, ki ga
bomo organizirali v aprilu. Rezervirali smo steze v Bowling centru
Planeta TUŠ in tam začeli z rednimi treningi ob ponedeljkih.
S treningi odbojke in malega
nogometa nadaljujemo tudi na
Osnovni šoli Janka Padežnika
vsako nedeljo.
V Slovenski Bistrici v tamkajšnji
Srednji ekonomski šoli smo
organizirali zelo odmeven mednarodni nogometni turnir s kar 13
prijavljenimi ekipami iz vse
Slovenije, med njimi tudi ekipi
žensk Vzhod in Zahod. Med
najbolj zanimivimi tekmami je bil
finale med ekipo iz AUT (Graz)
in ekipo Celja, ki je na koncu
osvojila prvo mesto. Na tribunah
je bilo preko 100 navijačev in
predvsem mladih gledalcev, ki so
po končanem srečanju odšli v
naše Društvo na podelitev pokalov. V Društvu so se še dogovorili za odhod naše nogometne
ekipe München.
Vabljeni še naprej k sodelovanju
v sekcijah našega Društva.

Milan Kotnik

DRAGI ABRAHAMOVKI
Naša dolgoletna članica

Ernestina Savski
je v mesecu januarju praznovala svoj življenjski jubilej.

Želimo ji še veliko lepih in
veselih trenutkov ter veliko
zdravja ter, da bi še naprej bila
vedno dobre volje in še
večkrat prihajala med nas v
Društvo.
Člani društva

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in
ostale koristne informacije
objavljamo tudi na internetu na naši spletni strani.

www.dgn.mb.edus.si

TOLMAČI

NASLOVI

KOSER MARIJA

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711

031 316 040 dopol. in popol.

NOVAK SUZANA

Letonjeva 8, 2000 Maribor

/

041 600 201 dopol. in popol.

LETONJA LIDIJA

Levanjci 28, 2553 Destrnik

/

041 282 344 dopol. in popol.

Stran 2

TELEFON

ČESTITKA

NAŠ GLAS

GSM

DOSEGLJIVOST

Februar 2007

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE
Leta 1988 je v avtošoli spoznala prečudovitega mladeniča
po imenu Bedo. Najprej sta
Bilo je mrzlega februarja, ko je bila prijatelja, zdaj pa sta že
na svet prišla mala nemočna 11 let poročena. Dobila je tudi
d e k l i c a . R o d i l a s e j e hčerko Saro. Naj doživi stvari
še enkrat toliko, kot jih je. To
ti iz srca želiva
Tole posvetilo posvečava
Mariji Črešnik

ČESTITKA
8. febuarja praznuje svoj rojstni dan naša dolgoletna
prijateljica in sekretarka - strokovna delavka v Društvu

Polonca Burgar Pika

Bedo in Sara Črešnik

ČESTITKA
Na prvi dan v letu, 1. januarja,
se je rodil naš dolgoletni član

Jože Koser.

11. 2. 1967. Imenovali so jo
Marija. Domači so jo klicali
Mika. Živela je na domačiji.
Vsa leta je rasla in rasla in zdaj
jih ima že štirideset .

Želimo mu še veliko lepih in
veselih trenutkov ter veliko
zdravja ter, da bi še naprej
aktivno in uspešno sodeloval v Želimo ji zdravja, sreče, veliko
športnih sekcijah ribičev in
lepih in veselih trenutkov ter,
balinarjev
da bi še naprej bila tako prijazna in dobra pri opravljanju
svojega dela v Društvu.
Člani društva
Člani društva

V mesecu februarju praznujejo:
Marija ČREŠNIK

Konrad ŠMIGOC

Ivan GALE

Albin TRAMŠEK

Ignac ERJAVEC
Danica JUS
Milan KOTNIK
Marjan KRAJLAH
Sašo LETONJA
Milan MERTIK
Stanko MURŠAK
Polonca BURGAR

Februar 2007

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

Društvo GNP Maribor
predsednik Milan Kotnik

NAŠ GLAS

ČESTITKA
Visok osebni jubilej, 70 let, je v
januarju praznoval naš dolgoletni član,

Anton Hribar
Želimo mu še naprej veliko
zdravja in dobre volje še mnogo
let.
Člani društva
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ČLANI PIŠEJO
VALENTINE IN
VALENTINI
Bliža se valentinovo, praznik,
ki smo ga sprva sprejeli s kančkom sramežljivosti, z leti pa
nam je že postal bolj domač.
Ob valentinovem so nekoč
snubci svojim ljubicam poslali
kakšno nepodpisano voščilo z
nežnimi verzi ali jim pod okno
nastavili kakšen cvet. Seveda
so pa tudi dekleta poslala svojim fantom kakšno lepo sporo-

VALENTINO
Je praznik zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki jih imamo radi. Ta
dan jim nekaj lepega povemo. Podarimo cvetje, čokoladne srčke,
voščilnice ter poljubčke. Je praznik vseh zaljubljencev, je dan, ki
nam ga namenja Sv. Valentin iz davnih starih časov po božjem
načelu. Ta dan podarimo valentinovo cvetje. Valentinovo cvetje
je vrtnica. Vrtnica je cvet, ki je narejen v božjih rokah. Vsaka
barva valentinove vrtnice je imela svoj pomen. V davnih časih je
bela barva pomenila pravo ljubezen, rdeča barva je pomenila
strast, rumena barva ljubosumje ali pozornost, črna barva vrtnice
pa je pomenila smrt ali sovraštvo. Danes barve vrtnic izražajo
drugačen pomen. Bela je nedolžnost, rdeča je ljubezen, rumena
ljubosumje in črna sovraštvo.
Ta dan je najlepši dan, ki ga je treba doživeti ter v svojem spominu ohraniti.
Drage Valentine in Valentini, ISKRENE ČESTITKE!
Jana Mertik

čilo. In prav takrat so se pojavila velika ugibanja kdo naj bi
bil pošiljatelj lepih sporočil.

POPIS NEPREMIČNIN

Danes so voščila in sporočila
zamenjala razna darila. Cvetje V petek, 2. februarja, je v našem društvu potekalo predavanje o
popisu nepremičnin. Predavala je predstavnica Geodetske uprave
iz Celja.
Zbralo se nas je okrog 30 članov različne starosti.
Predavateljica nam je povedala osnove o popisu nepremičnin.
Opozorila nas je, na kaj moramo biti pozorni pri popisovalcu, ki
nas obišče. Kot prvo mora imeti svojo originalno izkaznico za
popisovalca. Pisno nas morajo obvestiti, kdaj bodo opravili popis
nepremičnin. Popisovalec, ki nas obišče, ne sme biti vsiljiv in
nasilen. Če popisovalca zavrnemo, moramo popisni obrazec sami
izpolniti in ga oddati na sedež Geodetske uprave v območni enoti,
pa je ostalo še vedno med naj- v kateri živimo. Vsak prebivalec oziroma lastnik nepremičnin je
popisovalcu dolžan dati točne podatke o nepremičninah, ki jih
bolj priljubljenim.
ima (stanovanje, garaža, vikend, hiša, …. ).
Popis nepremičnin se je začel 01.12.2006 in bo trajal do
Hribar Veronika 30.04.2007.
07.02.2007
Jana Mertik
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POPIS NEPREMIČNIN
ZAKAJ
P O P I S Kdaj nas bodo obiskali popi- lahko pa jo pošljete tudi na elektronski
naslov
vprasansovalci?
NEPREMIČNIN?
Popisovalci vas bodo obiskali na ja@popis-nepremicnin.si, od
1. decembra je Geodetska uprava
začela z izvajanjem popisa nepremičnin na terenu. Do 30. aprila,
ko se bo popis zaključil, bo nepremičnine skupaj z lastniki popisovalo 1000 popisovalcev. Osnovni cilj popisa nepremičnin je
vzpostavitev večnamenskih evidenc, ki bodo omogočile zavarovanje lastnine, ureditev medsebojnih razmerij, preglednejši trg
nepremičnin, pravično obdavčitev, optimalno načrtovanje gradnje stanovanj, realno oceno premoženja v nepremičninah in boljše gospodarjenje z nepremičninami.

domu med 8:30 in 20:30 med
tednom, ob sobotah in nedeljah
pa med 8:00 in 17:00, vendar
bodo čas popisa prilagajali tudi
vašim željam. Če vas ob prvem
obisku ne bo doma, vam bo popisovalec pustil obvestilo z datumom in uro naslednjega obiska.
Če vam nov, napovedan datum
ne bo ustrezal, boste lahko popisovalca poklicali in se dogovorili
za drug čas obiska. Prednatisnjene popisne obrazce lahko izpolnite skupaj s popisovalcem, lahko
pa opravite tudi samopopis in
popisne obrazce izpolnite sami.

Za popis nepremičnin je potrebno pripraviti nekaj podatkov.
Večino podatkov o vaši nepremičnini, potrebnih za izpolnjevanje
popisnih obrazcev, že poznate,
nekatere pa morate pripraviti
vnaprej. Med njimi so tudi neto
in bruto tlorisna površina.
Neto tlorisna površina je seštevek površin vseh prostorov v
stavbi oziroma vseh prostorov
dela stavbe. Vanjo je vključena
površina bivalnih in nebivalnih
prostorov, recimo balkoni, kleti,
lože, garaže, in podobno.
Uporabna tlorisna površina je
v primeru stanovanjske rabe
vsota površin vseh bivalnih prostorov. To so vsi tisti prostori, ki
ustrezajo namenu in uporabni
dela stavbe, na primer sobe,
kopalnica, stranišče, kuhinja,
hodnik (in ostali prostori za
bivanje, prehranjevanje, osebno
higieno). V uporabno površino ne

vključujemo teras, balkonov,
lož, garaž, kurilnic, shramb,
sušilnic ipd.

Popis nepremičnin s pomočjo popisovalca.
Če se odločite popisne obrazce
izpolniti skupaj s popisovalci,
boste skupaj s popisovalcem
vzporedno brali kratka navodila
za izpolnjevanje popisnih obrazcev. Lahko pa je ob popisu prisotna tudi oseba, ki vam lahko
pomaga pri izpolnjevanju popisnih obrazcev.

Kje lahko dobite dodatne
informacije.

Kako lahko izvedete samopopis?
Najenostavneje je, če popisne
obrazce za svojo nepremičnino
prevzamete od popisovalca. Lahko pa popisne obrazce za svojo
nepremičnino prevzamete tudi na
najbližji geodetski upravi, pri
čemer jih morate vnaprej naročiti. Postopek je sledeč: če se odločite za samopopis, izpolnite Prijavo za samopopis, ki se nahaja
na spletni strani http://

www.popis-nepremicnin.si/
kaj_morate_vedeti/lastniki/,
kjer so tudi kratka navodila za
izpolnjevanje. Prijavo lahko geodetski pisarni predate osebno, jo
pošljete po elektronski pošti na
elektronski naslov pri-

moz.melansek@gov.si,
Februar 2007

koder jo bodo posredovali na pristojno geodetsko upravo. Ko
bodo popisni obrazci pripravljeni, vas bo pristojna geodetska
pisarna obvestila kje in kdaj lahko osebno prevzamete popisne
obrazce.

NAŠ GLAS

Veliko koristnih informacij o
popisu nepremičnin lahko najdete
na spletni strani www.popisnepremicnin.si. Med drugim so
na strani objavljeni tudi vzorci
popisnih obrazcev, navodila za
samopopis, brošura, najpogosteje
zastavljena vprašanja in odgovori
ipd. Na strani se nahaja tudi
povezava do spletnega vpogledovalnika, kjer si lahko ogledate
kateri podatki o vaši nepremičnini v javnih evidencah že obstajajo. Če imate še kakšna druga
vprašanja v zvezi s popisom nepremičnin, vam bomo na elektronvprasanskem
naslovu
ja@popis-nepremicnin.si nanje
z veseljem odgovorili.

Zdenka Murko
Območna geodetska
uprava Celje
P.s. Zadnja informacija: popis
bo podaljšan še za dva meseca.
Info Društvo
Stran 5

ČLANI PIŠEJO
P R O B L E M A T I K A pospraviti čevlje, smeti odvreOTROK IN MLADOS- či v koš…).
Starši sklenejo z otrokom
TNIKOV
V sredo 31. januarja 2007 smo
imeli v Društvu GNP Maribor
predavanje za starše na temo:
«Problematika otrok in mladostnikov«. Predavala nam je
pedagoginja Suzana.

Žal se je predavanja udeležilo
več starejših ljudi kot pa tistih
staršev, ki imajo še šoloobvezne otroke in bi jim takšno predavanje pri vzgoji otrok bolj
koristilo.
Seznanili smo se z osnovnimi
pravili med starši in otroci.
Obvezna pravila doma, ki bi
jih morali imeti starši. Primer:

starši od svojega otroka morajo zahtevati določene obveznosti, ki jih mora upoštevati oziroma izpolniti (za seboj pospraviti igrače ali šolske potrebščine, zložiti svoja oblačila,
Stran 6

dogovor, da so takšna pravila
nujna in, da jih moramo vsi
upoštevati. Seveda je potrebno
otroku tudi razložiti, da v koli-

kor bodo določene obveznosti
izpolnjene, bo zato tudi pohvaljen ali celo nagrajen. Vendar
ga ne smemo nagraditi s kupljenim darilom, ampak mu na
primer, za nagrado dovolimo
počitnice pri babici, obisk prijatelja, ogled lutkovne predstave, ogled kino predstave, izlet,
sprehod…

8. FEBRUAR –
PREŠERNOV DAN V
DRUŠTVU GLUHIH
Zgodilo se je 7. februarja 2007
v Društvu GNP Maribor. V
Društvu smo ta dan praznovali
Slovenski kulturni praznik.
Z mamico in bratom Alenom
smo se odpravili ob 16.00 uri
na vlak. V Maribor smo prispeli ob 17.00 uri, kjer nas je na
postaji že čakal ati. Skupaj
smo odšli v društvo. Tam je že
bilo vse polno gluhih ljudi.
Med njimi so bile tudi prostovoljke Maša, Martina in Lara.
Ati mi je predlagal, da bi
deklamirala eno pesem Franceta Prešerna. Prišle so tudi
moje prijateljice Deja in Sara.
Skupaj smo se igrale, dokler se
ni začel kulturni program.
Mislila sem , da bom nastopila
prva, a sem se zmotila. Nasto-

Med drugim smo slišali tudi
kakšni so hiperaktivni otroci.
To so otroci, ki so zelo nemirni in precej živahni.
Ker pa imam sama dva otroka,
opažam veliko razliko med
njima. Sanja je bila mirna, tiha
in marljiva deklica, medtem pa
je Marcel živo nasprotje. On je
nemiren, nagajiv in delaven.
Če ga okregam ponavadi nič
ne zaleže. Seveda je pri njemu
vzgoja težja zaradi težje okvare sluha. Opažam pa, da vse
bolj ko odrašča, bolje stvari
dojema in razume.
Jana Mertik
NAŠ GLAS

pila sem zadnja, ker so me
pozabili uvrstiti na seznam.
Deklamirala sem pesem z naslovom »Kam« od pesnika
Franceta Prešerna. Zraven
mene je bila tolmačka znakovnega jezika, ki je prevajala
mojo pesem gluhim ljudem v
njim razumljiv jezik. Moj ati
je bil povezovalec kulturnega
programa.
Februar 2007

ČLANI PIŠEJO
Letos sem prvič nastopala pred
gluhimi ljudmi. Vsakemu nastopajočemu so močno ploskali.
Kulturni program je bil zelo
lep in mi bo še dolgo ostal v
spominu.
Anja Kotnik

PREŠERNOV DAN
V sredo, 7. februarja, sem šel v
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor. Povabljen
sem bil na kulturni dan.
Ko sem prišel v društvo, sem

šel najprej malo brskat po
računalniku. Potem je prišel ati
in mi dal pesmico z naslovom
»Strunam«. V Društvu so imeli kulturni program in jez sem
nastopal. Ko sem pesem odrecitiral, so mi vsi zaploskali.
Potem me je en gluh gospod
vprašal koliko sem star in v
kateri razred hodim. Odgovoril
sem mu, da sem star 9 let in
hodim v četrti razred osnovne
šole. Zvečer smo odšli domov,
med potjo smo se še ustavili v
Mc Donaldsu, kjer smo malo
pojedli. Med potjo sem atiju
povedal, da sem v društvu že
drugič nastopal.
Februar 2007

Bilo mi je zelo všeč. Doma da smo si upali nastopati
sem hitro zaspal, ker sem bil pred tako množico ljudi.
Seveda poleg nas ni manjkautrujen.
Alen Kotnik la tolmačka znakovnega jezika, gospa Suzana Novak. Da
pa bi imeli spomine na ta
dan, nas je Bedo Črešnik
KULTURNI DAN
posnel in fotografiral. Po
V sredo, 7. 2. 2007, se je v končanem prvem delu kulDruštvu zbrala množica gluhih turnega programa se nam je
ljudi, ki so bili pripravljeni z prilegla pavza. Najbrž se
nami praznovati Prešernov sprašujete kaj smo počeli ta
dan.
čas. Malo smo poklepetali in
pogledali knjige, ki so bile
razstavljene na mizi. V drugem delu kulturnega programa so nastopili tečajniki znakovnega jezika pod vodstvom tolmačke gospe Marije
Koser, ki je prebrala pesem
»Roža poželenja«, tečajniki
pa so jo odkretali. Tečajniki
so poželi velik aplavz, saj so
bili vsi gluhi člani Društva
osupli nad nastopom. To je
Ob 18:00 uri se je začel kultur- bil tudi zaključek kulturnega
ni program. Seveda smo se vsi programa.
zbrali malo prej. Sedaj vam Po končanem kulturnem programu je potekalo prosto drubom opisala ta dan.
ženje in vsi smo se imeli zelo

Na začetku, kot se spodobi je lepo.
predsednik pozdravil vse prisotne. Nato se je začel kulturni
program.
Lepo eden za
drugim smo
prihajali mi
otroci
pred
gledalce
in
deklamirali
Prešernove
pesmi.Mislim,
da smo bili
Anja, Alen,
David, Deja in
jaz zelo pogumni,
NAŠ GLAS

Sara Črešnik
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OBVESTILA, AKTIVNOSTI V JANUARJU, FEBRUARJU
∗

Smučanje na Kaninu,
ki je bilo napovedano za 20. januar, in je zaradi premalo snega odpadlo. Nov termin meddruštvenega tekmovanja v smučanju je 3. marec 2007. Prijave zbiramo v društvu do 27. feb
ruarja.

∗

Predavanje o »Zakonu o socialnem varstvu in pravice, ki jih moramo poznati«
bo, 7. marca ob 17.30 uri. Vljudno vabljeni

∗

Treningi odbojke in malega nogometa v telovadnici OŠ J.P. potekajo vsako
nedeljo od 16.00 do 18.00 ure.

∗

Treningi v Bowling centru Planeta TUŠ potekajo vsak ponedeljek od 17.00 do
19.00 ure.

∗

Izbirni šahovski turnir bo v petek, 9. februarja 2007 ob 16. uri.
Treningi so vsako vsako sredo in petek v popoldanskem času.

∗

Praznovanje za dan žena
bomo organizirali 10. marca 2007 pri Treh ribnikih ob 13. uri. Po kosilu bomo odlšli v
Društvo.

∗

Računalniški nasveti I.
na spletni strani Zmaga.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi za
gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in
čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Računalniški nasveti II.
na spletni strani Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi za
gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v video prezentaciji in so v pomoč pri obvladova
nju in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi videonovic v društvu vsak torek in sredo popoldan.

∗

Program pomoč gluhim staršem šoloobveznih otrok
poteka v društvu vsak torek popoldan od 17.00 do 18.30. Starši z šoloobveznimi otroci so
vabljeni.
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DRŽAVNA PRVENSTVA
Maribor, 21. 2. 2007
št. 107/07
Vsem društvom gluhih in naglušnih Slovenije, zavodom in šolskim centrom gluhih in naglušnih, ZDGNS - Športni zvezi gluhih Slovenije

V skladu s tekmovalnim koledarjem Športne zveze gluhih Slovenije v letu 2007
razpisujemo:

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH
V BOWLINGU ZA LETO 2007
Datum: sobota, 21. 4. 2007
Kraj:

Bowling center Planet TUŠ, Poljane 18, 2000 Maribor

Udeležba:

Članice in člani Društev gluhih in naglušnih Slovenije ter šolskih centrov
za gluhe in naglušne

Potek tekmovanja:
ob

9:30

Zbor tekmovalcev v Bowling centru Planeta TUŠ

ob 10:00

Pozdrav in otvoritev tekmovanja

ob 13:30

Zaključek tekmovanja

ob 14:00

Kosilo, po kosilu razglasitev rezultatov in podelitev pokalov

1. Tekmovanje bo organizirano v moški in ženski konkurenci. Posamično in dvojice.
2. Vsako društvo oz. šolski zavod lahko prijavi svoje člane društev oz. šolskih zavodov.
3. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in morajo imeti potrjene zdravstvene
izkaznice.
3. Ob prijavi je potrebno priložiti naročilnico za kosilo.
4. Tekmovanje bo potekalo po pravilih Bowling zveze Slovenije.
Pisne in poimenske prijave tekmovalcev zbiramo po pošti, faksu in e-mailu do 10. 4. 2007.

Športni pozdrav!

Predsednik:

Vodja športne sekcije:

Društvo GNP Maribor

Radovan Milenovič

Milan Kotnik
Februar 2007
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NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilno rešeno križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca marca.
Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo fizžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil praktično nagrado.
Stran 10
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
UMIRAJOČE SANJE

ČLOVEK

CILJ

"Človeška narava je

"Ko opredelite svoje

vase se zazri!

taka, da se ogiba trde-

cilje, si v duhu poziti-

Začutil dežne kaplje

mu delu in nagiba k

vno predstavljajte

užitkom."

določene korake, ki

Dež.
Dežuje lahno, milo …
V tvojo dušo pada,

boš na mojem licu …
Tiho polzijo.
Izmivajo spomine - spredene
iz tvojih dni in
svetle pajčevine.
O, blagi dež,
zagrni čas, zapri oči
umirajočim sanjam.
Majda Senica Vujanovič

SPEČE TRAVE
Žensko
si prebudil v meni

vas bodo vodili k njiKADILEC
Ko se je Miha vrnil iz šole je
njegova mama izpraznila njegovo šolsko torbo in preseneč e n o
o b s t a l a :
"Od kdaj pa ti kadiš?"
"Od dne ko sem prvič seksal!"
"Kaj, tudi seksal si že? Kdaj
pa se je to zgodilo?"
"Se ne spominjam dobro, ker
sem bil takrat tako močno
pijan!"

nehote - prebudil
speče bilke trave.
Obstala sva
začudena: nad vrtom
rožnata nebesa,
bela, sinje-nežna.
V lepoto krhko
sem zatavala,
iskala te - a ti si se nekje
izgubil?
V praznini blodim sama.
Majda Senica Vujanovič
Februar 2007

MAČEK

hovi uresničitvi."

Neznan avtor
ŽIVLJENJE
"Življenje zahteva
strašansko veliko
časa. "
Stanislaw Jerzy Lee

Desetletni Poldek pride v gostilno in naroči viski.
"Viski pa ni za otroke!" mu
reče natakar. "Tebi lahko dam
le mleko ali pa sadni sok!"
Poldek je pričel jokati, natakar
p a
g a
v p r a š a :
"In zakaj zdaj tak jok?"
"Doma so mi rekli, da bom
dobil mačka, če bom pil
viski."
NAŠ GLAS

KRITIKA
"Prave kritike so zasnovane na trdnem prepričanju ali pa na laičnem
znanju."
Maksim Gorki
Stran 11

D R U Š T V O G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A
MARIBOR
Kratka obvestila
Nadaljevalni tečaj

Vsako sredo in petek

Nadaljevalni tečaj znakovnega jezika gluhih poteka
vsako sredo od 17:30 do
19:00 ure. Vodja tečaja je
Marija Koser.

Največja nagrada za človekov
trud ni tisto, kar bo zanj dobil,
temveč tisto, kar bo postal.

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate 3 računalnike v računalniški sobi
za brskanje po spletu in eučenje.

Vsako sredo
ob 19:00 uri okrogla miza
za informiranje članov.

Članarina v letu
2007:
- zaposleni in upokojenci
7,00 EUR
- brezposelni, študentje in
dijaki BREZPLAČNO.
Članarino je potrebno
plačati do konca meseca
junija

Dosegljivost
Društvo:

Studio:
Sekcije:

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM pisarna:

031 / 365 410

GSM predsednik:

041 / 777 132

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

GSM predsednik:

041 / 777 132

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 09:00 do 12.00
Sreda: 09:00 do 12.00; 16.00 do 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
dgn2.maribor@guest.arnes.si
Druženje in aktivnosti:

Sreda in petek: 17.00 do 22.00
NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija. Spletna stran Društva: www.dgn.mb.edus.si
Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik,
Polonca Burgar, Vesna Burk., Lidija Salamon
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Evropski socialni sklad
Tisk: Društvo GNP Maribor

