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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 

n a š g l a s 



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 

  NAŠ GLAS 

Ko slišim ime februar, 
pomislim na zimo, na debele 
snežne odeje in zimske radosti. 
Ampak izgleda, da je otoplitev 
podnebja dosegla tudi nas, saj 
se nam iz zemlje že 
posmehujejo prvi zvončki. 
Mogoče pa nismo opazili, da je 
minil mesec, ker smo imeli 
ogromno dela. Predstavniki 
društva smo bili pri podžupanu 
Mestne občine Maribor g. 
Andreju Verliču, kjer smo se 
uspeli dogovoriti za nekaj  
pomembnih stvari, ki bodo 
nam gluhim in naglušnim 
pripomogle k izboljšanju 
kvalitete našega življenja. Prav 
tako smo se dogovorili za 
pomoč na naše priprave ob  
Mednarodnem dnevu gluhih, ki 
bomo letos 27. septembra 2008 
organizirali v našem društvu v 
Mariboru. Mednarodni dan in 
svečani del prireditve bo 
potekal v Slovenskem 
narodnem gledališču Maribor, 
popoldanski del pa bomo 
organizirali na našem prelepem   
Pohorju v prireditvenem 
prostoru Arena. 

     UVODNIK 
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 8. Februarja smo organizirali 
dobro obiskano že tradicional-
no prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku, posvečen 
našemu pesniku Francetu      
Prešernu.  
Nasmejali in pozabavali smo 
se na Valentinovo, ki ga v 
društvu organiziramo vsako 
leto ob dnevu zaljubljencev.  
Šaljive igre in družabne igre  
sta organizirali Sara Črešnik in 
tolmačica Zlatica Hötzl.  
V februarju smo organizirali 
tudi dobro obiskano predstavi-
tev tehničnih pripomočkov za 
gluhe in naglušne. Predaval je 
g. Milan Zupanc in obiskoval-
cem predstavil tehnične pripo-
močke, ki gluhim in naglušnim 
pomagajo pri vsakodnevnih 
težavah. Obiska so se udeležili 
tudi podpredsednik ZDGNS, 
sekretar društva gluhih in 
naglušnih Murske sobote, sne-
malec iz ZDGNS in novinarka 
časopisa Večer ga. Asja Mat-
jaž. Vsi obiskovalci so z zani-
manjem spremljali predavanje. 
Tako delovno bomo nadaljeva-
li tudi v mesecu marcu. Imamo 
ogromno začrtanega dela, zato 
vas vse člane naprošam, da s 
svojo aktivnostjo pripomorete 
k še boljšimu sodelovanju. 
Želim vam lepo pomlad in 
veliko užitkov na prvem spom-
ladanskem soncu. 
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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.  

Glasilo »NAŠ GLAS« 
 

Začetek izdajanja glasila. 
Junij 2000 
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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Č E S T I T K E  Č L A N O M 
V MESECU FEBRUARJU PRAZNUJEJO ROJSTNI DAN:  

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                     Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, predsed BedrijaČrešnik                             

Obvestilo za vse člane 
V društvu lahko dobite raznovrstno literaturo oz. zloženke za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz 
izgube sluha: 
∗  Izognite se pastem pri uveljavljanju pravice do slušnega aparataPopravilo slušnega aparata 

po izteku garancijske dobe, 
∗ Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika  
∗ 8 znakov slabšanja sluha 
∗ Popravilo slušnega aparata po izteku garancijske dobe 
∗ Seznam dobaviteljev slušnih aparatov  

Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi 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 
 (novi naslov) www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.                
     

                                                                                                                                              Info Društvo 

Februar  2008 
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PREDAVANJE SLAVE ANDRIC 
V petek 25. 1. 2008 nas je v društvenih prostorih obiskala 
diplomirana socialna delavka Slava Andric, ki nam je pripra-
vila zanimivo predavanje o domu upokojencev. Ker je med 
nami kar nekaj starejših članov, ki se bodo morda kdaj odloči-
li za bivanje v takem domu, smo še bolj napeto     poslušali. 
Izvedeli smo, da so za sprejem v dom upravičene osebe, ki so 
starejše od 65 let, ampak še ne potrebujejo tuje pomoči. Prav 
tako imajo pravico do bivanja osebe, ki potrebujejo manjšo 
pomoč ali pa stalno pomoč. Tudi mlajše osebe imajo pravico 
bivanja, če zaradi invalidnosti ali bolezni      potrebujejo dom-

sko varstvo  ali pa imajo telesne okvare ali slabovidnost. 
Za kakovostno starost pa je potrebno poskrbeti že v mladosti. Vzdržujemo stike s svojci, prijatelji, 
sosedi in se aktivno, koliko nam dopušča zdravje , vključujemo različnih srečanj, športnih        
aktivnosti in zabav. Ne smemo se zapirati vase in se umakniti v svoj svet, saj bomo tako ostali 
sami in osamljeni. Kasneje se to izkaže kot velik problem. 
Namestitev v dom je vedno prostovoljna. Vsak se sam, brez prisile, odloča  za življenje v domu. 
Prijavo, ki jo je potrebno izpolniti, najdete na internetni strani ali pa v vsakem domu. Izpolnjeni 
vlogi je potrebno priložiti še potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebnega dokumenta, mnenje 
osebnega zdravnika, odrezek od pokojnine in izjavo tretje osebe, če bo le ta plačevala bivanje. 
Oddano vlogo pregleda komisija, v katero sodijo direktor doma, vodja socialne službe in vodja 
zdravstvene nege. Če oseba izpolnjuje pogoje, jo o tem obvestijo. Ob namestitvi lahko s seboj   
prinese oblačila, zdravila, ortopedska pomagala, zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico,     
zdravstveni karton in kar je najvažnejše, od doma smejo prinesti kakšen spominek, kos pohištva, 
slike, knjige…vse, kar ga bo spominjalo na dom in domačnost. 
V domu imajo hišni red, katerega morajo prav vsi 
upoštevati. Med drugim se ne sme piti alkohola ali 
ga nositi v dom. Stanovalci doma sami razpolagajo 
s svojim denarjem. Prav tako lahko       sprejemajo 
obiske in odhajajo svobodno iz doma. Samo javiti 
je potrebno, da osebe ne bi pogrešali in, da se odja-
vi kosilo za ta dan. 
V domu je življenje zelo razgibano. Med drugim so 
zelo obiskane pevske, dramske in literarne skupine, 
kot tudi obisk knjižnice in branje dnevnega časopi-
sa. Do 15. ure imajo dnevne delovne terapije, sku-
paj z delovno terapevtko, ki pripravi ročna dela in 
pomaga pri izdelavi. Organizirajo se tudi izleti, obi-
ski vrtcev in šol. Organizirajo se tekmovanja v domu in tekmovanja med domovi, tombole in osta-
le družabne igre. 
Nekateri novejši domovi imajo tudi frizerski salon, pedikerstvo in manikuro. To je potrebno    
seveda doplačati. 
In seveda, kar nas je najbolj zanimalo je bilo plačilo. Izvedeli smo, da v osnovi plačamo dom sami. 
Če nimamo dovolj sredstev, plačajo za nas naši otroci. Če pa otrok ni, pa občina. V kolikor imamo 
nepremičnino, kot je stanovanje, hiša, zemlja, se občina kot zakoniti lastnik nepremičnine vpiše v  
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ČLANI PIŠEJO 
zemljiško knjigo. In, če nimamo prav ničesar imamo tudi pravico do bivanja v domu, ki ga plača 
občina, ampak žal le osnovno oskrbo. 

Tako smo izvedeli, da v domu nikoli ni dolgčas in, da se tam 
življenje še zdaleč ne konča, ampak šele začne. Če smo sami 
aktivni in družabni, je lahko to za nas zelo lep čas naše jeseni 
življenja. 
Ampak kaj hitro smo ugotovili, da nam gluhim pa le nekaj 
manjka. Ker domovi niso specializirani za določene vrste invali-
dnosti, tudi ni doma posebej za gluhe. Prav tako nimajo usposo-
bljenih  ljudi, ki bi lahko komunicirale z gluhimi. In kar na 
enkrat je bilo težav več in več. Kar hitro bi se gluha oseba v 

domu počutila zelo osamljeno, kljub temu, da ima dom ogromno aktivnosti.     Ugotovili smo, da 
bi morali gluhi skupaj v en dom, da bi lahko med seboj 
komunicirali.        Zaželjeno bi bilo, da bi bile v eni sobi dve 
gluhi osebi in ne gluha in slišeča. Prav tako je   pomembno, 
da dom vzpostavi kontakt z društvom in zahteva tolmača 
vedno kadar je potreben.  Seveda ne bi bilo nič lepšega, kot 
če bi država dovolila zaposlitev osebe z znanjem znakovne-
ga jezika, ki bi bila gluhim vedno na razpolago. Lahko bi 
bila zaposlena kot mobilni spremljevalec, ki bi gluho osebo 
povsod spremljala in bi ga gluha oseba tudi razumela. Kajti, 
pri 365 dnevih v letu, se 30 vavčarjev, do katerih ima gluha 
oseba pravico, kar izgubi. Torej bi bilo potrebno CSD zap-
rositi za več vavčarjev ali pa doseči, da v domu zaposlijo tolmača. Mogoče potrkamo na vrata 
Zavoda za zaposlovanje, da nam dodeli pomoč preko javnih del. Pomembno bi bilo tudi, da    
postane aktivna članica sekcije sociale DGN. 
Z velikim razočaranjem smo ugotovili, da za nas gluhe znova ni poskrbljeno. Zato smo hvaležni 
Bedotu in Slavi, da sta nas zbudila. Zavedamo se, da nam nihče ne bo pomagal, če ne bomo 
dovolj glasni in jasni. Če želimo imeti lepo starost in jo kvalitetno preživeti v domu ostarelih, 
moramo biti dovolj vztrajni in opozoriti svet o naših skrbeh. Odločili smo se, da našo usodo ne bo 

krojil nekdo, ki za nas ne ve, zato bomo skupaj izlili naše 
skrbi na papir in povprašali odgovorne, kako so pripravlje-
ni na nas gluhe. Prav tako smo se odločili, da bomo obis-
kali dom v Lenartu, ki se odpira meseca marca, da povpra-
šamo odgovorne kaj so pripravljeni storiti za nas. 
Skupaj smo močni in samo z našo vztrajnostjo in našim 
glasom lahko imamo lepo pomladno jesen. 

 

Bedrija Črešnik in Slava Andric  

Januar  2008 

Goro bo premaknil le tisti, 
ki je začel s premikanjem kamenčkov.  

 
                                                                                                        Kitajska modrost 
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ČLANI PIŠEJO 
Nadaljevanje prispevka: “Naša Anja”; iz januarske izdaje glasila  
Nekako v tem času se je začelo govoriti, da je otrok slep in ne slaboviden. Če jo opazuješ, si    
misliš: «Pa saj vidi!«. Res vidi, in to nekako 5%, kar pri otrocih pomeni slepoto. Kar se tiče sluha, 
pa nikoli ni bilo popolnoma jasno, ali sliši ali ne oz. enkrat je slišala, drugič pa ne. Preiskave so 
pokazale, da je na desno uho popolnoma gluha, na levega pa sliši visoke tone. Baje pa ni edina 
gluhoslepa oseba, pri kateri se to dogaja – gluhoslepe osebe se namreč ne morejo skoncentrirati 
na hkratno uporabo več  čutil hkrati, torej hkrati vida in sluha.                                           

Leta 2005 pa je prišel čas za vstop v 1.razred. Kam?!? ZGNL je ni bil pripravljen sprejeti, ker po 
njihovem mnenju ni sposobna niti za OVI (oddelek vzgoje in izobraževanja); predlagali so    
vključitev v Zavod za duševno prizadete blizu našega doma. Z možem se s tem nisva strinjala, 
ker Anja sicer res zaostaja v razvoju, vendar pa je zelo vedoželjna, bistra, ima dober spomin,   
primanjkljaj pa je seveda prisoten zaradi okvare večih čutil. Poleg tega zaposleni tu ne bi znali 
delati s hkratno okvaro tako sluha kot vida. V ZSSM pa so jo bili pripravljeni sprejeti in tako je 
1.9.2005 postala prvošolka. Sicer je vključena v »B« program s prilagojenim in znižanim       
standardom, ima še dva sošolca, in se ima dobro.  Sedaj obiskuje 3. razred. Enkrat tedensko jo 
vozimo na individualno obravnavo k surdopedagoginji – logopedinji  ter na delovno terapijo v 
zdravstveni dom.    Potrebovala bi še več logopedske obravnave s področja sluha, a ne gre, ker ji 
več pač ne pripada. Letošnjo zimo je pričela uporabljati znakovni jezik, in tako hitro se uči, da jo 
komaj dohajamo. Zdi se, da je končno ugotovila, da lahko na ta način pove svoje želje, potrebe, 
da se pač lahko sporazumeva, in vsa vesela je, če najde koga, s katerim lahko »govori«. Učiteljice 
v ZSSM (pa tudi naša družina doma) se učijo znakovnega jezika s CD-jev, kajti Anja je postala 
prava mala klepetulja, in potrebe po učenju znakovnega jezika so velikanske.              
Oktobra letos je bila na operaciji ušes, t.i. miringotomiji – v bobniče so ji za 6 mesecev vstavili 
drobcene cevke, ki bodo odvajale tekočino, ki se zbira za bobniči. Spremembe? Včasih nas 
popolnoma preseneti in reagira trenutni situaciji ustrezno, drugič pa je zvok sploh ne gane. Tako 
še vedno ne vemo, kako in kaj; če pa napredka ne bo, bo verjetno dobila polžev vsadek.          
Največji problem nam trenutno predstavlja nepoznavanje problematike pri nas s strani države. Po 
naših zakonih oseba v Sloveniji ne more biti gluha in slepa hkrati; lahko je ali eno ali drugo,   
oboje pa ne. Pa skušaj ti nekomu dopovedati, da gre za popolnoma drugačno okvaro, ki se        
razlikujeod samo gluhote ali samo slepote!!!                          .              
Kaj še povedati o Anji? Da je radovedna deklica, zelo odprta, komunikativna (seveda na svoj 
način). Izredno rada riše, piše, gleda knjige in revije. Obožuje risanko Tom in Jerry. Rada        
spoznava nove stvari in nove ljudi. Takoj si osebo zapomni; prepozna jo, če jo sreča po dolgem 
času. Navdušena je nad dogajanjem v kuhinji – rada čisti solato, lupi krompir in ga reže,… V šali    
pravim, da bo morda nekega dne kuhinjska pomočnica. Nikoli ne veš. zelo rada tudi jé, in pojé 
veliko – pa tega ni nikjer videti, ob pogledu nanjo bi rekli, da verjetno nič ne jé. Obožuje         
sladkarije, sladoled, krompir in suhomesnate izdelke. Tudi ostalega se ne brani. Rada ima svojega 
bratca, 2-letnega Anžeta. Ljubezen je obojestranska, Anže jo kar naprej išče in pogreša, če je   
slučajno ni v bližini. Tudi njega učimo posameznih besed znakovnega jezika, in on z veseljem 
ponavlja. Ena izmed babic se že pospešeno uči kretenj, tudi sama sem pričela, ker učenje s      
CD-jev preprosto ni dovolj. Tudi učiteljski zbor v ZSSM je poslal 5 svojih učiteljic na tečaj    
znakovnega jezika, med njimi tudi Anjino razredničarko. S skupnimi močmi nam mora uspeti.              
»Nikoli ni tako hudo, da ne bi moglo biti še huje.« Če boste kdaj imeli priložnost Anjo spoznati, 
boste videli, zakaj tako pravim (in mislim resno). 
                                                                                                                

                                                                                          mama Andreja           
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TEŽAVE PRI TOLMAČENJU 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika je v 
veljavi že dobrih pet let, pa vendar ugotavljam, da je 
zelo velik del naše družbe o vaših pravicah do upora-
be slovenskega znakovnega jezika in tolmača ne ve 
ničesar. Kar je pa še hujše, veliko je takšnih, ki tega 
zakona ne upoštevajo ali pa ga celo zavračajo. Najve-
čje težave imam, kadar tolmačim gluhim osebam pri 
zdravnikih koncesionarjih. Konec prejšnjega leta sem 
tolmačila gluhi osebi v Internističnem    diagnostič-
nem centru     AVIEOLA, natančneje pri Dr. KLO-
BUČARJU. Tolmačenje je potekalo brez zapletov, 
dokler nisem od Dr. KLOBUČARJA zahtevala podpis 
specifikacije za opravljeno tolmačenje. Kljub temu, da 
sem mu pojasnila zakonska določila o pravici gluhih 

do tolmača ter podpisanemu splošnemu dogovoru o kritju  stroškov tolmačenja, je podpis specifi-
kacije zavrnil. Do danes mojega računa še ni plačal.    Nadalje sem tolmačila gluhi osebi v orto-
pedski ambulanti mag. Lucijana BORKA dr. med. spec. Ortopeda. Ne le, da je podpis specifika-
cije in plačilo računa zavrnil, prijavil me je tudi na tržno inšpekcijo. Tržni inšpektor, ki me je obi-
skal, je hitro ugotovil, da je bilo tolmačenje korektno opravljeno in izstavljen račun pravilen. 
Kljub temu, Dr. BORKO do danes svojih obveznosti do opravljenega tolmačenja še ni poravnal.                
Žal pa niso samo koncesionarji tisti, ki ne upoštevajo ali pa celo kršijo vaše pravice. Pri            
tolmačenju gluhi osebi na Policijski postaji Maribor II, mi je Komandir policijske postaje, višji 
policijski inšpektor II Bojan KITEL zavrnil račun za opravljeno storitev, ker policija pri svojem 
delu uporablja izključno »prevajalce, s katerimi ima sklenjeno avtorsko pogodbo«.  Sicer ne vem 
za kakšne prevajalce gre, ampak izgleda, da to nismo mi, tolmači za slovenski znakovni jezik, ki 
smo registrirani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Račun za opravljeno          
tolmačenje še ni poravnan. 
Kot, da pa to še ne bi bilo dovolj, sem naglušni osebi tolmačila pri Dr. ŽIGERU, specialistu za 
ušesa nos in grlo. Že sprejemna sestra je pokazala neodobravanje moje prisotnosti. Dr. ŽIGER pa 
je pri samem pregledu vaš znakovni jezik označil za »mahanje«, trdil, da je bil tolmač osebi     
vsiljen in slednjič zahteval, da zapustim njegovo ordinacijo, ali pa jo bo zapustil on.  Zelo      
razumem trud Dr. ŽIGERA, da bi gluhe in naglušne osebe uporabljale glas in poskušale »slišati« 
svoje sogovornike. Sama sem zelo vesela, če je gluhim in naglušnim uspelo pridobiti to           
sposobnost in znanje, saj zagotovo zelo koristi v socializaciji. Pa vendar sem mnenja, da vam za 
vaše stoodstotno vključevanje v okolje, komunikacijo in pridobivanje znanja in informacij, ne bi 
smeli kratiti pravic iz Zakona o uporabi znakovnega jezika.  
Takšnih primerov je zelo veliko in sigurna sem, da nisem edina tolmačka, ki se z njimi srečuje. 
Nikakor pa ne smem pozabiti na vse tiste, ki spoštujejo vaš znakovni jezik, vašo pravico do njega 
in do tolmača, da tako lažje najdejo pot do reševanja vaših življenjskih situacij.             
V veliko pomoč pri reševanju teh težav mi je Zavod Združenje Tolmačev za slovenski znakovni 
jezik, ki vedno znova opozarja Ministrstvo za zdravje na naše težave.             
Samo s skupnimi močmi lahko dosežemo, da se bo zakon na katerega ste tako dolgo čakali, tudi 
spoštoval in predvsem uporabljal.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zlatica Hötzl 

Februar  2008 
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PREDSTAVITEV TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 
Gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje se v vsakodnevnem življenju srečujejo z velikimi in težko 
premostljivimi težavami, ki jih slišeči večinoma lažje in preprosteje premagajo. 
Da bi našim članom in vsem gluhim pomagali pri premagovanju težav, ki so povezane z njihovo 
gluhoto smo organizirali predavanje na to temo in organizirali predstavitev tehničnih pripomoč-
kov za gluhe in naglušne ljudi. Predavanje in predstavitev je vodil g. Milan Zupanc, naglušen izu-
mitelj in inovator ter prejemnik prestižne nagrade za inovatorja leta 2006.  
Prvo tovrstno predstavitev v našem društvu in tudi nasploh v Sloveniji je otvoril predsednik druš-
tva Bedrija Črešnik. Predstavitve se je udeležil tudi podpredsednik ZDGNS g. Franc Kos,           
g. Branko Gornjec sekretar iz društva Murska Sobota (vsi iz odbora naglušnih na ZDGNS), novi-
narka dnevnika Večer ga. Asja Matjaž, snemalec ZDGNS Gorazd Orešnik in tolmačica sloven-
skega znakovnega jezika Zlatica Hötzl. Predstavitve se je udeležilo cca. 70 članov društva in dru-
gih obiskovalcev, kar bo doprineslo k še večji obveščenosti gluhih in naglušnih uporabnikov o 
dostopnosti tehničnih pripomočkov in novostih na tem področju.  
Člani so z velikim zanimanjem prisluhnili predavatelju v večnamenskem prostoru društva, ki je 
opremljena z indukcijsko zanko in ojačevalcem, ki naglušnim članom omogoča boljše razumeva-
nje povedanega (slušni aparat se nastavi na T) in tolmačici Zlatici Hötzl, ki je prevajala v znakov-
ni jezik gluhih. Tehnične pripomočke smo si lahko podrobno ogledali, saj so bili razstavljeni in 
priklopljeni (praktičen prikaz). Člani društva so ob razpravi povedali, da so ti tehnični pripomočki  
zelo koristni in omogočajo enakopravno vključenost v življenje in delo v družbi, vendar so za 
večino njih predstavljeni izdelki mnogo predragi, saj imajo gluhi in naglušni ljudje večinoma zelo 
nizek standard in nizke dohodke in si jih ne morejo privoščiti. Zelo dobrodošla je pri tem pomoč 
društva in ZDGNS, ki vsako leto omogoči vedno več članom pridobiti tehnične pripomočke po 
ugodnih cenah. 

Vsem članom, ki bodo želeli predstavljene tehnične pripomočke kupiti in si z njimi olajšati vsa-
kodnevne življenjske ovire, bo društvo še naprej po svojih najboljših močeh pomagalo in omogo-
čilo nakup na obroke, je povedal sekretar društva Milan Kotnik. 
                                                                                            Info društva 
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∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri 
                                      

∗ 27. 2. 2008, ob 18:00 uri v društvu, predavanje ˝MOŽNOSTI NALOŽB V KD 
SKLADIH ZA BOLJŠO SOCIALNO VARNOST˝, katerega bo vodil g. Viktor 
Marinič iz KD skladi.      

 

∗ Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 16.00 do 18.00 ure (po 
dogovoru) na Osnovni šoli Janka Padežnika. 

 

∗ Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika vodi tolmačica Marija Koser vsako 
sredo od 17.00 do 18.30 ure. 

 

∗ Tečaj učenja težje razumljivih besed in obvladovanja ročnih spretnosti vodita  
tolmačica Zlatica Hoetzl in Slava Andric. Tečaj poteka vsak petek od 18. ure dalje 

 

∗ 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 čimboljši uporabi računalnika in različnih programov. 
 

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

 

∗ Srečanje ob Dnevu žena v petek, 7. marca ob 17 uri v gostišču Černe v Razvanju 
 

∗ Priprave na mednarodni dan gluhih v Mariboru, ki bo 27. septembra 2008 so se 
začele že lansko leto meseca decembra (obisk pri podžupanu g. Andreju Verliču, 
rezervacija prireditvenega prostora) 

 

∗ Državno prvenstvo gluhih v balinanju bo 14. 6. 2008 na balinišču v Voličini 
(občina Lenart) 

 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na aktivnostih v društvu 

                    NAŠ GLAS Februar  2008 

OBVESTILA in VABILA 
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Kdor je moder, vzame življenje tako, 
kot je, in le redko sanja o tem, kakšno naj bi bilo. 

 
                                                                                                                 Pearl S. Buck 
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FOTO    UTRINKI 
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KULTURNI PRAZNIK, VALENTINOVO, TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA 



                  NAŠ GLAS  Stran  11 

POEZIJA, RAZVEDRILO... 
MODRO BELE    

SANJE 
 

Za metežem 
spet sonce jutra 

se iskri. 
Puhasta belina. 

Smreke upognjene 
povešajo 
peruti. 

Mokro cvetje, 
čipkaste zavese, 
snežne strehe, 

steze. 
Dvojčka 

v modro belem 
spita, 

skrita, vsa zakrita  
v sanjah zime. 

 

 Majda Senica Vujanovič 
 

 

 

 

LABODA 
 

V mesečini 
tonejo 

jesenske podobe. 
Jesen. 

Na gladini 
se belita laboda,  

ujeta 
v večerne sence. 

Bela laboda 
ob polni luni. 

Kaplja listje, 
voda, 
bedita, 
strmita 

lahkotna v večnost. 
V nemir, 
iskanje 

se izgubljam. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

ZIMSKO SONCE 
 

Medla leščerba 
tanko proseva. 

se kotali po 
kristalni preprogi 
sveča steklena. 

S koščenimi prsti 
objema, 

z uvelo poltjo 
cvetove razpreda. 

Smrt pečati v diamantni deželi 
usta ledena. 

 
 Majda Senica Vujanovič 

ŠALE 
 

Kaj je odgovorila blondinka, 
ko so jo vprašali, če je že 
zamenjala vodo ribicam v 
akvariju? 
"Saj še stare niso popile!"  
 
Kako si kaj? je študent       
pozdravil sošolca. 
"Kar v redu, čeprav sem se 
zdaj postavil na svoje noge!" 
" K a k o  t o  m i s l i š ? " 
"Oče mi je vzel avto!"  
 
Mali Jure je na cesti opazoval 
policista pri delu. Policist ga je 
zagledal, pristopil k njemu in 
ga vprašal: 
"Boš ti tudi policist, ko boš 
velik?" 
"Jaz ne, bo pa moj brat, ki mu 
učenje ne gre najbolje od rok."  
 
"Zakaj se policist v kinu, ko 
gleda komedijo, vsede v     
zadnjo vrsto?" 
"Kdor se zadnji smeje se     
najslajše smeje."  
 
Dedek, ki je bil malo naglušen, 
je odšel k specialistu, ki je  
prodajal slušne aparate.     
Specialist ga je pregledal in 
mu rekel: 
"Svetujem vam, da kupite tale 
mali slušni aparat. Je zelo   
majhen, toda odlične kvalitete. 
Jaz ga nosim že nekaj let!" 
"In koliko stane?" 
"Ne, nič ne rjavi!"  

 
"Lažje je delati več stvari 

hkrati, kakor eno dalj 
časa." 

 
- Lucius Annaeus Seneka  

Februar  2008 



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

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

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

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

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 do 22:00 

 

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 

Kratka obvestila 

Vsako sredo in petek  

web klepetalnica od 17:00 
do 22:00 ure. Prav tako 

lahko uporabljate  

3 računalnike v  

računalniški sobi za  

brskanje po spletu in  

e-učenje. 

 

Vsako sredo 

ob 19:00 uri okrogla miza 
za informiranje članov. 

 
Članarina v novem 

letu 2008: 
- zaposleni in upokojenci   

9,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

  dijaki in otroci  

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

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 A V J A   M A R I B O R  


