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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  75 LET 

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 
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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.  

V mesecu maju so se naši člani 
udeležili mednarodnega turnirja v 
malem nogometu v Gradcu ob 
njihovi 25. obletnici.  
Še naprej smo redno in pridno 
trenirali balinanje v Mariboru in v 
Voličini. 14. junija smo organizi-
rali državno prvenstvo gluhih v 
balinanju ekipno, kjer so naši 
osvojili 4. mesto tako ženske kot 
moški, za kar jim iskreno česti-
tam.  
Želim vam prijetno branje dvojne 
številke Naš glas ter prijetne poči-
tnice. Ostanite aktivni in pričaku-
jemo vaše naslednje prispevke za 
Naš glas do konca avgusta. 

Predsednik   
Bedrija Črešnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bliža se poletje in med nami že 
vlada poletno vzdušje. 
Veselimo se bližajočih počitnic in  
brezskrbnih dopustniških dni, kjer 
se bomo nekoliko odpočili in 
nabrali novih moči. Sveže moči 
bomo še kako potrebovali pri 
organizaciji Mednarodnega dne 
gluhih, ki ga letos organizira naše 
društvo.  
Naše društvo je obiskal sekretar 
Zveze društev gluhih in naglušnih  
Slovenije gospod Redžepovič 
Aljoša. Skupaj smo si ogledali 
prireditvene prostore; Slovensko 
narodno gledališče v Slovenski 
ulici, kjer bo potekal osrednji del 
proslave z bogatim kulturnim 
programom. Odpeljali smo se pod 
Pohorje, kjer smo si ogledali še 
večnamenski prireditveni prostor 
Areno pod Pohorjem. V Areni, 
kjer je prostora za 1000 ljudi bo 
popoldanski del prireditve ob 
Mednarodnem dnevu z 
družabnim srečanjem in kosilom 
za vse udeležence. Z gospodom 
Redžepovičem smo se popoldan 
po ogledu lokacij dogovorili še o 
drugih podrobnostih organizacije 
Mednarodnega dneva. Pohvalil je 
naše dosedanje delo in odlično  

pripravljenost ter pravočasno 
rezervacijo objektov. 
Po sestanku z Redžepovičem smo 
obiskali tudi gospoda podžupana 
Andreja Verliča, kjer smo potrdili 
februarski dogovor in  dokončno 
potrdili dvorano v Slovenskem 
narodnem gledališču, katero bo 
financirala Mestna občina Mari-
bor, kot glavna pokroviteljica 
Mednarodnega dne gluhih.  
Predsednike in sekretarje društev 
iz cele Slovenije in Zveze bo 
sprejel župan Mestne občine 
Maribor, gospod Franc Kangler 
ob 10 uri pri Stari trti na Lentu. 
Dogovarjamo se z Zavodom za 
turizem za organizirano vodenje 
ogleda kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti mesta v dopoldan-
skem in popoldanskem času. 
Prav tako intenzivno potekajo 
vaje kulturne sekcije društva, 
tečajnikov slovenskega znakov-
nega jezika gluhih in otrok gluhih 
staršev za gledališke in pevske 
nastope pod budnim očesom 
mentorice in tolmačice Marije 
Koser. 
V društvu smo se odločili za 
pomoč družini Burggraf. Naša 
člana, oba gluha, gospa in gospod 
Burggraf sta se znašla v izjemno 
težki življenjski situaciji. Po mož-
ganski kapi je gospod Burggraf 
ostal nepokreten. Zato smo jima 
dali v uporabo tehnični pripomo-
ček svetlobni indikator s stika-
lom, s katerim jima bo olajšana 
medsebojna komunikacija. Vsi 
člani društva želimo čimprejšnje 
okrevanje gospodu Burggrafu. 
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ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA  JUBILEJA V MESECU JUNIJU,  

TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI  

              

 
 
 
 

 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 
predsednik Bedrija Črešnik 

VSEBINA  STRAN 
 

Uvodnik       2 
Obvestila, čestitke        3 
Člani pišejo                 4, 5, 7, 8 
Šport                                      9,10 
Zanimivo                 11             
Foto utrinki            12 
Obvestila in vabila               13,14              
Poezija¸ razvedrilo    15 
Mednarodni dan gluhih-vabilo 16              

Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na   
področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z name-
nom, da jim popestrimo njihov vsakdan. 
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim druš-
tvom 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 ponu-
diti 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 Društvo 
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Zvonko Bizjak 
Suzana Muster 

Alojzija Rampre 
Slavica Savec 
Boris Cebek 

 Dušica Gap  
Anton Kmetec 
Majda Kores 

 Gabriel Kravanja 
Adolf Lorenčič 

Draga mladoporočenca,  
Aleš in Gordana! 

Ljubezen lepa je, ko vzklije, 
še lepša je, ko se razvije. 
Poroka pa ji da vonjavo, 

ki spremeni jo v žlahtnost pravo. 
Naj sreča vajina ne mine, 

ljubezen nikdar naj ne izgine, 
pa naj naokrog bo mnogo let, 
poraja naj se spet in spet!  

Čestitajo člani društva gluhih in naglušnih  
Podravja Maribor 
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PRI PODŽUPANU MESTNE OBČINE MARIBOR 
Za priprave na Mednarodni dan gluhih smo se 6. 2. 2008, sestali s podžupanom Mestne občine Maribor 
gospodom Andrejem Verličem, kjer smo se dogovorili, da bo MOM zagotovil dvorano Slovenskega narod-
nega gledališča Maribor za osrednjo kulturno proslavo ob Mednarodnem dnevu gluhih, ki bo 27. 9. 2008 v 
Mariboru.  
Ob tem je predsednik društva g. Bedrija Črešnik izpostavil tudi nekaj problemov društva in naših gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih članov za katere smo dobili zagotovilo MOM-a za uspešno rešitev le-teh: 

- Ob mednarodnem dnevu gluhih protokolarni sprejem za VIP goste pri županu občine Maribor pri Stari 
trti na Lentu v dopoldanskem času 

- Problem sofinanciranja posebnih socialnih programov društva ter prostorska stiska za izvajanje PSP in   
   aktivnosti članov društva   
- Pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih in uveljavitev ustrezne zakonodaje za enakovredno možnost 

vključevanja v življenje in družbo (možnost sodelovanja s poslanci z mariborskega območja in izposta-
vitev - predstavitev problemov) 

- Klic v sili, ki bi bil možen tudi za invalide sluha po telefaksu ali z SMS sporočilom (že realiziran sesta-
nek s predstavniki službe za zaščito in reševanje 6. 2. 2008 ter 13. 2. 2008 ter posredovanje dopisa na 
Upravo RS za zaščito in reševanje, v društva gluhih in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije) 

- Nakup 10 kom prenosljivih letnih kart za kino predstave za člane društva, ki zaradi gluhote ne morejo v 
celoti spremljati kino predstav 

- Pomoč pri uveljavljanju brezplačnega javnega avtobusnega prevoza za cca. 30 naših članov zaradi soci-
alne ogroženosti               Milan Kotnik 
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PRAVICE INVALIDOV IN KONVENCIJA OZN  
 

V Uradnem listu št. 37, je 15. aprila 2008 objavljen  ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PRAVICAH INVALIDOV IN IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O PRAVICAH INVA-
LIDOV (MKPI). 
Ratifikacija konvencije o pravicah invalidov je zgodovinski dogodek s katero pričakujemo tudi v našem 
društvu za naše invalide sluha predvsem izenačevanje pravic ter odpravljanje diskriminacije, saj smo še 
vedno edina vrsta invalidov, ki nimamo zagotovljenih nobenih tehničnih pripomočkov.  
28 držav je do danes že ratificiralo konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki jo je sprejel Državni zbor 2. 
aprila 2008.  
V 1. členu je opredeljen namen te konvencije, to je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in 
enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega 
prirojenega dostojanstva.  
Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v 
povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v dru-
žbi.  

Več informacij o konvenciji o pravicah invalidov si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/konvencija_o_pravicah_invalidov/, prav tako 
pa je na tej spletni strani objavljena vsa zakonodaja o pravicah invalidov v Sloveniji: 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8062. 
Hkrati pa že nestrpno pričakujemo Zakon o izenačevanju invalidov pri katerem smo člani društva s svojimi 
predlogi intenzivno poskušali prikazati občutno nerazumevanje naše lastne države za razumevanje in reše-
vanje problemov iz vsakdanjega življenja invalidov sluha. 

Milan Kotnik 
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ČLANI PIŠEJO 

BABUŠKE NA IZLETU  
Vsako leto se »Babuške« iz mariborskega društva odločimo, 
da si popestrimo en dan v letu in tako pobegnemo iz vsakod-
nevnih gospodinjskih opravil. Takrat naši možje in fantje 
prevzamejo skrb za gospodinjstvo in otroke in si tako en dan 
v letu izkusijo prijeten očetovski dan.  
Organizacijo smo tokrat pripravile skupaj, večinoma pa je 
pripravila Barbara. Odločile smo se, da bomo odšle na 
bowling v Kolosej in kasneje še na pogostitev v Kitajsko res-
tavracijo. Članice skupine »Babuške« smo jaz, Bojana Uršej-
Bizjak, Valerija Kancler, Justina Vršič, Barbara Slana, Suza-
na Muster, Sabina Lorenčič. Odsotna pa je bila Jožica Šmidlehner.  

Tako smo se 18. aprila zbrale pri Bojani in nato skupaj odšle k 
Sabini, kjer smo pričakale še zadnje udeleženke tega že tradici-
onalnega srečanja »Babušk«. Najprej smo odšle na bowling v 
Kolosej, kjer smo se v tej prijetni igri sprostile in odigrale nekaj 
iger. Pri tem smo vzpodbujale druga drugo in se veselile podrtih 
kegljev. Po dveh urah igre pa smo odšle na okrepčitev v Kitaj-
sko restavracijo, kjer smo okušale raznovrstnost in bogate okuse 
vzhodnjaške hrane.  
Ob prijetnem klepetu je čas hitro mineval in se prevesil v večer-
ne ure, ko se je bilo potrebno posloviti. Ob slovesu smo si 

obljubile, da bomo ta naša srečanja ohranili v lepem spominu in jih bomo še večkrat ponovile. 

Ernestina Savski 
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EVROPSKO PRVENSTVO V KOŠARKI 
 

Z velikim zanimanjem smo člani našega društva spremljali evropsko prvenstvo gluhih v košarki v Bamber-
gu v Nemčiji, saj smo našim košarkarjem želeli velik uspeh in dobro uvrstitev. Naša pričakovanja so več 
kot izpolnili, saj so po odličnih odigranih tekmah premagovali svoje nasprotnike in v velikem finalu klonili 
proti Litvi in tako osvojili odlično drugo mesto in postali srebrni evropski podprvaki v košarki.  
 
21. 6.   Slovenija : Turčija 99: 55,  22. 6.  Slovenija : Belorusija 67 : 42, 
23. 6.   Slovenija : Izrael 82 : 44,  24. 6.  Slovenija : Litva 92 : 82, 
26. 6.   Slovenija : Nemčija 75 : 58,  27. 6.  Slovenija : Ukrajina 88 : 57 
28. 6.  finalna tekma za prvo in drugo mesto, Slovenija : Litva 58 : 71. 
 
Člani društva smo se veselili odlično odigranih tekem in našim košarkarjem čestitamo za odmeven uspeh 
na Evropskem prvenstvu gluhih v košarki. 

 

Milan Kotnik 
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ČLANI PIŠEJO 
KAKO JE MOGOČE, DA SEM VSEPOVSOD 

Otroštvo sem preživljal na vasi v številni družini, saj sem ob 
dveh bratih imel še sedem sester. Zaradi težav s sluhom sem bil 
poslan v Ljubljano v Zavod, kjer sem obiskoval osnovno šolo, ki 
sem jo uspešno končal. Izobraževanje sem nadaljeval, kot vaja-
nec in se tri leta učil poklica mehanika dvokoles. Po uspešno 
končanem izobraževanje sem se zaposlil v podjetju Volan, kjer 
sem opravljal dela skladiščnika.                              
Za aktivno preživljanje prostega časa sem se včlanil v Društvo 
folkloristov na Samovi v  Ljubljani, kjer sem tudi aktivno sode-
loval. 

Na srečanju gluhih in naglušnih, ki so ga takrat priredili v Škofji 
Loki, sem v svoje mreže ujel prelepo mlado dekle v katero sem se nepopisno zaljubil. Najina lju-
bezen se je obojestransko razvijala in krepila do te mere, da sva se s Sonjo poročila. Srečno sva 
poročena že celih 30 let. V zakonu sta se nama rodila dva sinova, ki sta že odrasla. 
Po poroki sva se z ženo preselila v Maribor, kjer sem se zaposlil kot skladiščnik v Ferromotu. Po 
stečaju sem nadaljeval z delom skladiščnika še v večih manjših podjetjih. 
Trenutno sem brez zaposlitve prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. V poletnih mesecih se mi 
nasmiha »nova služba«, ki jo nestrpno  pričakujem. Dobil bom  pravico biti upokojenec, saj sem  
že  dopolnil starost 60-tih let. 
Za konec pa naj povem, da si želim, da bi me zdravje, sreča in ljubezen spremljala še na mnoga 
leta. 

Ferdinand Zupanc 

Stran  6 

OBISK V OSNOVNI  ŠOLI  JAKOBSKI DOL 
 

V okviru TVU 2008 smo po predhodnem dogovoru z vodstvom 
šole 20. maja 2008 pripravili za učence in učitelje  predstavitev 
slovenskega znakovnega jezika gluhih. 
Ob prihodu nas je pričakala predstavnica šole učiteljica Štefka 
Kocjan, ki je bila leta 1999 udeleženka tečaja slovenskega zna-
kovnega jezika v našem društvu. Ogladali smo si prostore šole, 
ki obeležuje častitljivo starost 220 let. 
Naše društvo je na obisku predstavljal sekretar Milan Kotnik v 
spremstvu podpredsednika Mitje Tomažiča in članice Majde 
Kores, ki je predstavil delovanje društva, namen in cilje njego-

vega organiziranega delovanja. V govorici rok je sekretar predstavil Slovenski znakovni jezik 
gluhih. Predstavnici šole smo izročili 40 izvodov enoročne in dvoročne abacede, program aktiv-
nosti društva in en izvod glasila Naš glas, za katerega bodo pripravili članek, ki pa ga bodo obja-
vili tudi v njihovem lokalnem glasilu. 
Kolektivu šole se zahvaljujemo za topel in prijazen sprejem, hkrati pa zahvala velja za omogoče-
no predstavitev Slovenskega znakovnega jezika gluhih. 
                                                                                              Bogdan Fras 
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ČLANI PIŠEJO 

Kot predstavniki Društva glu-
hih in naglušnih Podravja 
Maribor, smo se udeležili otvo-
ritve društvenih prostorov 
DGN v Krškem. 
Zbranih je bilo veliko ljudi. 
Predstavniki vseh društev glu-
hih in naglušnih Slovenije, 
predstavniki občin Posavja, 
župan Krškega, predstavnik 
ZDGNS g. Planinc, predstavni-
ki sponzorjev, ter člani DGN 
Posavja Krško s predsednikom 
g. Kuharjem. 
S pomočjo občine in sponzor-
jev jim je uspelo odkupiti 
objekt. Zbrali so sredstva za 
zunanjo in notranjo obnovo 
stavbe, terase, pohištva in oko-
lice. Pri tem so veliko pomaga-
li člani društva s prostovoljnim 
delom. Prisotne je nagovoril 
predsednik ZDGNS g. Planinc 
in župan Krškega, ter ostali 
gosti.  
Po uvodnem govoru je sledil 
lep kulturni program. Po kul-
turnem programu je g. župnik 
iz Ljubljane blagoslovil novo 
pridobitev društva. Med       
prireditvijo so prijazne članice    
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društva ponujale lepe 
rdeče jagode. 
Sledila je izmenjava 
daril društev. V ime-
nu Društva gluhih in 
naglušnih Podravja 
Maribor je darilo 
izročil naš namestnik 
predsednika g. Mitja 
Tomažič. 
Na koncu smo si 

ogledali notranje prostore, ki 
so bili zelo lepo urejeni. Po 
ogledu prostorov je sledila  
zakuska in klepet ob dobro 
založeni mizi. 
Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško je lahko vzgled 
ostalim društvom gluhih in 
naglušnih, kako se je treba 
boriti za dosego zastavljenega 
cilja, pa čeprav ta traja več let. 

Vesna 
Burk 

 

 

NA  OBISKU PRI    
BURGGRAFOVIH 

 

Naša dolgoletna člana g. in ga 
Burggraf sta se znašla v izjem-
no težki življenjski situaciji, saj 
je gospoda Jožeta prizadela 
huda možganska kap. Posledi-
ca je  nepokretnost leve strani 
telesa in priklenjenost na pos-
teljo. Oba sta gluha in živita 
sama v mirnem kraju Fala v  

lastnem stanovanju. Gospa Ivica 
je vseskozi aktivno sodelovala pri 
pisanju člankov, gospod Jože pa 
je bil v mladosti odličen športnik 
in kasneje dolgoletni član nadzor-
nega odbora.  
Predsednik Bedo Črešnik, sekre-
tar Milan Kotnik,  članica Majda 
Kores in jaz smo se odpravili v 
Falo na obisk k družini Burggraf, 
ker smo izvedeli, da potrebujeta 
pomoč. Zaradi nepokretnosti 
moža, Ivica ponoči ni več mogla 

mirno spati, saj zaradi svoje glu-
hote ni mogla vedeti, kdaj jo bo 
mož potreboval. Zato smo se v 
društvu odločili za pomoč in jima 
izročili svetlobni indikator zvoka. 
S svetlobnim signalom bo Jože 
lahko priklical svojo ženo.  

Gospa Ivica je bila tehničnega 
pripomočka zelo vesela, saj jima 
bo olajšal življenje ob njegovi 
nepokretnosti. 
Sam upam, da se bo humana akci-
ja še naprej razvijala za vse tiste 
naše člane, ki potrebujejo pomoč. 
 

Mitja Tomažič 

OTVORITEV DRUŠTVENIH PROSTOROV  
                               V KRŠKEM 

Junij  2008 
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ČLANI PIŠEJO 
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MOJ TEHNIČNI  
PRIPOMOČEK 

V mesecu februarju letos sem 
se udeležil razstave in predsta-
vitve tehničnih pripomočkov, 
ki ga je organiziralo naše druš-
tvo. Predavanje je imel g. 
Milan Zupanc iz Žalca, ki je  
predstavil tehnične pripomočke 
za gluhe in nagušne ljudi. Sem 
naglušen in sem v različnih 
življenjskih situacijah pogosto 
v dilemi ali sem govorjeno 
besedo pravilno razumel. Zato 
sem se po ogledu in predstavit-
vi odločil za nakup indukcijske 
zanke za naglušne in CMBT 
bluetooth naprave za mobitel s 
katero lahko izboljšam uporabo 
mojega slušnega aparata. Naj-
prej sem bil vesel svoje nove 
pridobitve. Vendar sem kljub 
pravilnim nastavitvam naprave 
razočarano ugotovil, da nisem 
nič boljše slišal slišal govorje-
ne besede. Zato sem poklical g. 
Zupana, ki mi je zagotovil, da 
so omenjene naprave brezhibne 
in mi obljubil pomoč. Že nasle-
dnji dan me je poklical in mi 
povedal čas prihoda v društvo. 
Takoj je ugotovil, da je moj 
slušni aparat oziroma stikalo 
»T«  pokvarjeno ali izkloplje-
no. Zato sem odnesel slušni 
aparat na popravilo na Widex, 
kjer so omenjeno funkcijo ozi-
roma stikalo »T« vklopili. 
Danes si ne znam predstavljati 
kako bi spremljal televizijske 
oddaje brez indukcijske TV 
zanke. Prav tako sedaj boljše 
razumem in se pogovarjam po 
mobitelu z CMBT brezžično 
napravo v avtu. Ob tej priliki bi  

se rad zahvalil g. Zupancu za 
pomoč in nasvete pri uporabi 
tehničnih pripomočkov. 

 

Andrej Klančnik 

 
ZAHVALA ZLATICI  

Ustvarjalne ročne delavnice in 
učenje neznanih in težje razu-
mljivih besed je vodila naša 
tolmačica Zlatica. Skozi jesen-

ske in zimske dni nam je pope-
strila petkove popoldneve z 
odlično organizacijo in motiva-
cijskimi delavnicami, kjer smo 
se gluhi in naglušni člani druš-
tva naučili veliko ročnih spret-
nosti, hkrati pa smo obnavljali 
svoje znanje slovenskega jezi-
ka. 

Hvala za tvoje delo, za tvojo 
nesebično  pomoč. Želim, da še 
naprej tako uspešno vodiš dela-
vnice tudi naslednjo jesen. 
 

Mitja Tomažič 

UČILI SO SE  
GOVORICE ROK 

V našem društvu na široko 
odpiramo vrata vsem tistim, ki 
so se pripravljeni učiti govori-
ce rok, slovenskega znakovne-
ga jezika gluhih. 
Za to poskrbi naša aktivna tol-
mačica Marija Koser, ki vodi 
tečaje znakovnega jezika skozi 
vse leto. S svojo dobro voljo in 

znanjem je približala slovenski 
znakovni jezik gluhih številnim 

polnočutnim ljudem od social-
nih delavcev do učiteljic in 
policistov, ki so se želeli nauči-
ti našega jezika. 
Mariji Koser iskrena hvala za 
njeno požrtvovalno delo. 
Iskrene čestitke in še veliko 
uspehov naprej. 
 

Mitja Tomažič 
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DRŽAVNO  PRVENSTVO  V  BALINANJU  
Društvo gluhih in naglušnih Pod-
ravja Maribor je dne 14. 6. 2008, 
v Voličini v občini Lenart organi-
ziralo Državno prvenstvo gluhih  

Mariborska ekipa balinarjev s sekretarjem in 
sodnikom ter predsednikom športa 

v balinanju ekipno. Prijavljenih je 
bilo kar 7 moških in 6 ženskih 
ekip iz 7 društev gluhih in nagluš-
nih Slovenije. Tekmovanje se je 
začelo ob 9.30 uri z otvoritvenim 
nagovorom namestnika predsed-
nika g. Mitje Tomažiča, udele 

Ekipa DGN Maribor : Auris Kranj 

žence sta pozdravila tudi predsed-
nik športne sekcije našega društva 
g. Andrej Vivod in delegat ŠZG  
Slovenije g. Anton Petrič. Slo-
vensko himno je v gluhim in 
naglušnim tekmovalcem ter osta-
lim gostom razumljivi govorici 
rok zapela tolmačica Marija 
Koser. Pri organizaciji državnega 
prvenstva nam je nesebično pris-
kočilo na pomoč Športno društvo 
Voličina, predsednica športnega 

Junij  2008 

društva Voličina Cvetica Bezjak 
ter predsednik balin kluba Voliči-
na Janko Fištravec in Branko Tuš,  
ki so omogočili brezplačne tre-

ninge in tekmovanje v 
pokritem balinišču v pre-
lepem kraju Voličina. Na 
pomoč so nam priskočili 
tudi v balinarskem klubu 
Lenart, kjer je zaradi veli-
kega števila ekip potekalo 
tekmovanje še na dveh 
stezah, kjer je igro nadzo-
rovala pomočnica glavne-
ga sodnika ga. Cvetka 
Fajdiga.  
Za vso nesebično pomoč 

smo jim zelo hvaležni, za kar se 
jim v imenu vseh tekmovalcev in 
našega društva najlepše zahvalju-
jemo. 
Tekmovanje je potekalo pod bud-
nim nadzorom Območnega sodni-
ka balinarske zveze g. Esmerja 
Hadžiselimovića, ki je ob otvorit-

vi s pomočjo tolmačice slo-
venskega znakovnega jezika 
gluhih Marije Koser in Suza-
ne Novak, vsem tekmoval-
cem še obrazložil potek in 
pravila tekmovanja. Ob 
začetku tekmovanja se nam 
je pridružil podžupan Občine 
Lenart g. Franc Krivec, ki je 
pozdravil tekmovalce.   Stro-
kovni  delavec-sekretar druš-
tva g. Milan Kotnik ter pod-

župan g. Franc Krivec sta se kas-
neje pogovarjala o težavah v živ-
ljenju invalidov sluhain ob tem 
ugotovila, da je takšno športno 
tekmovanje velik doprinos k še 
boljšemu sodelovanju med invali-
di sluha ter polnočutno okolico. 
Po predtekmovanjih, kjer so se po 
4 ekipe borile za najboljši rezul-
tat, se je ob 14.00 uri začel  veliki  
finale  med   prvo uvrščenimi eki-
pami iz predtekmovanj, kjer je po 
napetem dvoboju med ženskami 
ekipami  zmagalo DGN  

Ljubljana in med moškimi DGN 
Celje, ki so tako postali letošnji 
državni prvaki v balinanju – ekip-
no med gluhimi Slovenije. 
Razglasitev rezultatov in podeli-
tev pokalov najboljšim trem eki-
pam v kategoriji moški in ženske  

Finalni dvoboji med ženskimi ekipami 
 

je bila v Gostilni-pizzeriji Vinska 
trta v Voličini ob 16.00 uri, kjer je 
zaposlen naš član Milan Mertik. Po 
podelitvi je bilo družabno srečan-
je s kosilom. 
 
Končna uvrstitev moški: 
1. mesto DGN Celje 
2. mesto DGN Ljubljana 
3. mesto AURIS Kranj 
4. mesto DGN Murska Sobota 
5. mesto MDG Ljubljana 
6. mesto DGN Podravja Maribor 
7. mesto DGN Slovenske Konjice 
 

Končna uvrstitev ženske: 
1. mesto DGN Ljubljana 
2. mesto DGN Murska Sobota 
3. mesto AURIS Kranj 
4. mesto DGN Podravja Maribor 
5. mesto DGN Slovenske Konjice 
6. mesto DGN Celje 
 
Zelo smo veseli, da je bila udelež-
ba na letošnjem državnem prven-
stvu gluhih v balinanju -ekipno 
tako številna in državno prvens-
tvo uspešno izpeljano, za kar se 
še enkrat zahvaljujemo vsem, ki 
so nam nesebično priskočili na 
pomoč. 

Strokovni delavec-       
sekretar  Milan Kotnik 
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   NOVICE IZ ŠPORTA  
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Vedno obstaja košček vesolja, 
         ki ga lahko popravite: to ste vi sami. 

                                                                                       Gabriel Honore Marcel 

DP V BOWLINGU za gluhe se je odvijalo 19. aprila  2008 v Postojni. V umetnosti  metanja 
krogle se je  pomerilo 39  udeležencev  tekmovanja  iz  novogoriškega,  celjskega,  koprskega, 
obeh ljubljanskih in športni navdušenci iz našega društva. 

Mariborsko  Društvo  je na    
tekmovanju,  ki  je  trajalo  6  ur, 
sodelovalo s tremi ekipami.  
V 1.igri sta tekmovali ekipi  
dvojic in sicer:  
∗ prvi par Milan Mertik in 
Aleš Škof sta se s 1757  točkami 
uvrstila na 7. mesto 
∗ drugi par Bedo Črešnik in 
Boris Pavlin sta  s 1618 točkami 
zasedla 9. mesto. 
Zmago v igri dvojic je osvojil 
par z osvojenimi 2123 točkami 
iz MDG Ljubljana v sestavi 
Mladena Veršiča in Janeza     
Perčiča. 

V tekmovanju posamično je za čim boljšo uvrstitev tekmovalo pet naših članov. Najboljšo uvrsti-
tev za DGN MB je z 10. mestom dosegel Aleš Škof z 908 točkami, Bedo Črešnik je z 905 točka-
mi zasedel 11. mesto, Milan Mertik je bil z 800 točkami na 21. mestu, Boris Pavlin je zbral 713 
točk in zasedel 25. mesto. Kot najstarejši predstavnik našega društva sem bil z zbranimi 614 toč-
kami uvrščen na 29. mesto. 
Našim članom, udeležencem tekmovanja čestitam za dosežene rezultate, hkrati pa vsem želim na 
naslednjih  tekmovanjih čim več dobrih metov. 

                                                                                                               Mitja Tomažič 

NASVETI ZA ZDRAVO NAVIJANJE 
Ljudje lahko izpolnimo prav vse, očitno tudi pravilno vpitje na nogometnih tekmah. Avstrijski 
navijači (Avstrija in Švica v mesecu juniju gostita Evropsko nogometno prvenstvo) so že deležni 
lekcije o tem, kako noro navijati in ob tem ne izgubiti glasu ali si trajno poškodovati glasilk. 
Ingrid Amon, ki na Dunaju uči kako pravilno uporabljati svij glas, je navijačem svetovala, da naj 
ne kričijo vseh 90 minut tekme, ampak naj si vzamejo tudi »tihe odmore«. Ob tem pa naj se tisti, 
ki si res želijo z vpitjem vzpodbujati svojo ekipo, izogibajo alkohola in kave. 
                     Povzetek prispevka iz teleteksta pripravila Marija Trefalt 
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ZANIMIVO 
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NOVA OPREMA V 
BANOVCIH 

 

Tako izgleda počitniška priko-
lica v Termah Banovci. 
Obnovitvena in dograditvena 
dela je izvajalo podjetje       
Sortima d.o.o. iz Maribora.  
 

Kaj smo napravili novega?  

V predprostoru: 

Zunanjost prikolice: 

 

Priprave na letovanje in gene-
ralno čiščenje prikolice so pro-
stovoljno opravili: Bogdan 
Fras, Jože Koser in Milan 
Šabeder. 
Vsem članom in njihovim   
družinam, ki bodo letovali v 
Banovcih, želimo prijetne 
počitnice. 

Info društva 

 

KORISTNI NASVETI 
 

ZDRAV NAČIN                       
ŽIVLJENJA 

V zdrav način življenja sodita 
zdrava prehrana in redna teles-
na aktivnost. 
Vsaj eno uro na dan in vsaj pet 
dni v tednu je treba biti telesno 
aktiven, kar pomeni, da je treba 
hoditi, se voziti s kolesom,  
plavati, tekati, telovaditi, plesa-
ti… ali biti kako drugače    
telesno dejaven. 
Zaradi debelosti lahko nastane-
jo še številne druge bolezni. 
Debelost je bolezen. Debeli 
pogosteje zbolevajo tudiza    
srčnimi boleznimi Povišani 
krvni tlak, nekatere  vrste raka, 
sladkorna bolezen na primer 
rakdebelega črevesa, pogoste    

So motnje srčnega ritma in 
večja umrljivost. 
Dnevnih obrokov naj bo pet. 
Zajtrki in malice naj vsebujejo 
tudi sadje, kosilo in večerja pa 
zelenjavo, poleg škroba in bel-
jakovin. Maščobo najbolje v 
obliki olja, omejujemo na dve 
čajni žlički pri kosilu in eno pri 
večerji. Obvezno zaužijemo 
zajtrk.  
Pomembna je pravilna sestava 
posameznega obroka. S sadjem  

in zelenjavo zmanjšamo gosto-
to obroka in s tem krvni slad-
kor in krvne maščobe, s čimer 
z m a n j š a m o  n a s t a j a n j e           
ateroskleroze in možnost     
srčnega infarkta. 
Izbirajmo manj kalorično hra-
no. 

Povzetek  iz  revije 
Zdravje         

 

"Največje breme življenja 
je pričakovanje: medtem 

ko hrepeniš po jutrišnjem, 
izgubiš današnji dan."  

                                        

Lucius Annaeus Seneka  

Povečani predprostor in nadstrešek. 

      Nova letna kuhinja in novi pod. 

Po napornem delu tekne tudi malica. 

Drobna popravila…  



                    NAŠ GLAS Junij  2008                 

FOTO UTRINKI DP V BALINANJU 

Stran  12 

          Pozdravni nagovor  Saj menda vidiš, da je moja bližje. 

Odločajo malenkosti Poglej, kaj mi je zdaj naredil! 

Splača se potruditi in zmagati  Tako znajo samo najboljši 

 

Naj gre popotnik hitreje ali počasneje, pot je enako dolga. 
                                                                                                       Kitajska modrost 



                                      

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

 

∗ Priprave za Mednarodni dan gluhih v Mariboru, ki bo 27. septembra 2008 so v 
polnem teku, vljudno vabimo vse člane društva, da aktivno sodelujejo pri pripravi 
biltena, iskanju donatorjev, pripravi razstave iz zgodovine društva, ...). Za dogovor in 
sodelovanje se dogovorite s predsednikom društva Bedrijo Črešnikom. 

 

∗ Vaje kulturne skupine za nastop na Mednarodnem dnevu gluhih so vsak petek od 
18.00 ure dalje. 

n 
∗ 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. 
 

∗ Vsak torek in četrtek so treningi balinanja pri Balinarskem klubu Branik Mari-
bor in Voličina. 

 

∗ V počitniški prikolici v Termah Banovci je še nekaj prostih mest. Prijavite se lah-
ko v pisarni v času uradnih ur društva.  

n 

∗ 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 raču-

nalniški sobi za brskanje po spletu in e-učenje.  
n  
∗ V soboto 5. julija 2008 organiziramo tekmovanje v športni ribičiji v Nebovi. Prija-

ve pri Mertik Milanu vodji sekcije ribičev. 
n 
∗ Brezplačno letovanje socialno ogroženih članov v naši počitniški prikolici v Ter-

mah Banovci - prijavite se lahko na posebnem obrazcu, ki je na oglasni deski 
društva in ga oddate v pisarno. 

         
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 
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OBVESTILA in VABILA 
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Lenoba hodi tako počasi, da jo revščina kmalu dohiti. 
                                                                                                                 Benjamin Franklin 
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VABILO 
 

Na  meddruštveno tekmovanje 
 

v športnem ribolovu ekipno in posamezno, 
 

ki bo dne 5. 7. 2008, v Nebovi 
 

Zbor ob 7.00 uri pred društvom, nato se skupaj odpeljemo na kraj tekmovanja, (jezero Nebova). 
 
- 8.00  zbor 
- 8.15  pozdrav 
- 8.30  žrebanje številk 
- 9.00  začetek tekmovanja 
- 13.00  konec tekmovanja in tehtanje ulova in odhod na kosilo,  
- 17.00 podelitev  pokalov in druženje do večernih ur. 
 
Startnina znaša 13.00 € (karta, malica in kosilo), ki jo posameznik poravna pred začetkom tekmovanja. 
 
Lovi se s trnkom brez zalusti, lovijo se krapi in klen, babuška in amur. 
 
Zaradi števila malic in kosil v prijavi navedite točno število tekmovalcev (ekipno in posamezno). 
 
Pisne prijave sprejemamo v pisarni društva, na e-mail: 
dgn.maribor@guest.arnes.si, ali faks 02/25-22-182 do 1. 7. 2008.  
 

Vljudno vabljeni in vam želimo dober ulov 
Maribor, 16.  6. 2008 
 
Predsednik          Vodja športne ribičije  
Bedrija Črešnik  l. r.         Milan Mertik l. r. 
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NOVIČKE IZ ŠPORTA 
 

ŠZG Slovenije je meseca januarja letos potrdila, da je naše društvo organizator DP ekipno v balinanju.   
Priprave smo  začeliže v februarja. DP je bil 14.junija 2008 v Voličini. Vsi mariborski tekmovalci smo pri-
dno trenirali 2x tedensko in sicer ob torkih na balinišču v Ljudskem vrtu, ob četrtkih pa smo se vozili v 
Voličino, kjer imajo prelepo pokrito igrišče. Ker sem tudi sam tekmovalec sem pomagal komunicirati z  
prijaznim sodnikom Esmerjem, ki nam je tudi pokazal tehniko balinanja, bili smo mu zelo hvaležni. G. 
Esmer Hadžiselimović je tudi naglušen in naš član od leta 1992. Kot območni sodnik balinarske zveze   
Slovenije je brezplačno pomagal in   sodil tudi na našem državnem prvenstvu kot glavni sodnik. Za        
njegovo izjemno prostovoljno pomoč smo mu vsi tekmovalci hvaležni. Med drugim smo se dogovorili, da 
bomo v bodoče še sodelovali in se udeležili turnirja, ki ga bo organiziralo njihovo balinarsko društvo iz 
Voličine. 
DP gluhih v balinanju je uspelo, sedaj končujem, še se bom oglasil in želim lepe, prijetne in sončne počitni-
ce in vrnimo se z svežimi močmi, saj nas še čaka zelo, zelo naporno delo, namreč izvedba Mednarodnega 
dneva gluhih s proslavo ob 75. obletnici delovanja društva, ki bo 27. septembra v Mariboru. 

 

Mitja Tomažič 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
PESEM MLADEGA 

INVALIDA 
 

Nesreča se s tabo je poigrala 
da postal si invalid. 

Črne misli so vate se preselile, 
postal si zdaj vsem v breme! 

 
Črne misli vrzi proč! 

Nikomur nisi ti v breme. 
Še vedno človek si 

in del čudovite narave. 
 

Glej, narava vse ti nudi, 
čutiš jo z vsemi čutili. 

Cvetlice vse zate cvetijo 
in ptički v gozdu tebi pojo. 

 
Zajemi sonce v dlani, 

naj ogreje ti srce! 
Da, narava te ljubi 

njen otrok boš vedno ti! 
Človek do človeka, 

poišči to pot! 
  
 

 Lidija Feher 

ŠALE 
 

"Pravijo, da si po vsem telesu 
kosmat kot kakšna opica. Ali je 
to res?" 
"Da. Toda vseeno se mi ne zdi 
lepo, da to tvoja žena povsod 
pripoveduje." 
 
 

Polža sta lezla mimo rastlinja-
ka, ko se je eden oglasil: 
"Lepa izložba, kajne?" 
 
 

"Ali se še vedno držite shujše-
valne diete?" je doktor vprašal 
pacienta. 
"Ja, in to zelo redno. Vsak dan, 
ko berem časopis se izogibam 
mastnim naslovom!" 
 
 

"Moj oče je mizar. Kaj dela pa 
tvoj?" 
"Vse kar mu reče mamica" 
 
 

"Natakar, s tega umazanega 
prta ne bom jedel!" 
"Brez skrbi, saj vam bomo pos-
tregli na krožniku." 
 
 

"Koliko čistokrvnih Ljubljan-
čanov potrebuješ, da zamenjajo 
žarnico?" 
"Vse tri." 
 
 

Grafit na neki srednji šoli: 
"Učitelji, bodite ljubeznivi z 
nami, učenci. Od nas so odvis-
ne vaše plače!" 
 
Dva fakirja se uležeta na žeb-
ljičke, ko eden pravi:"Jutri 
moram pa k zobozdravniku." 
"Ti pa res vedno misliš na 
zabavo!" mu nevoščljivo reče 
drugi. 
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LUČ ODPUŠČANJA 
 

Zastore dvignite, 
ljudje, 

okna razsvetlite, 
stene, strehe! 

Zasij, luč, 
v podzemlje duš. 
Razkleni roke, 
izperi temine! 

O blagost 
svetlo rujnih 

misli. 
Sij  

teles, telesa. 
Luč odpuščanja. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

EVA Z JABOLKI 1. 

 

Moj sadež razcveten 
kusi, 

razpolovi dih  
v užitek,  
v slast. 

Najine luči, 
ljubezni. 

Božansko jabolko, 
sad prepovedan? 

Ah, strup, 
preblisk v noči. 

Eva, Eva! 
 

 

Majda Senica Vujanovič 

 

Sedem milj za nami 
je krajših 

kot ena pred nami. 
                                                                                                 

Nemška modrost 



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, tel. / fax.: 02 / 252 21 82  

 

Mednarodni dan gluhih, Maribor 2008 
 

75. obletnica delovanja društva  
gluhih in naglušnih Podravja 

 

 

v soboto, 27. septembra 2008 
 

Program: 
  

Do 9.30  Prihod udeležencev (Ljudski vrt) 
 
Ob 10.00  Sprejem, župan Mestne občine Maribor g. Franc Kangler 
 
Ob 10.30  Organiziran ogled mesta za obiskovalce (z vodiči in tolmači) 
 
Ob 12.00 Svečana akademija, Slovensko narodno gledališče  
 
Ob 16.00 Družabno srečanje, Arena (pod Pohorjem) 

 
Vljudno vabljeni 

Spremljajoče aktivnosti: 
- Izdaja biltena ob 75. obletnici delovanja društva 
- Prireditve ob Mednarodnem dnevu gluhih v Sloveniji (razstava) 
- Tiskovna konferenca: 24. 9. 2008 (predstavitev iz dela in življenja invalidov sluha) v pros-
torih društva, 
Trubarjeva ulica 15, Maribor 


