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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  76 LET  

n a š g l a s 

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

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

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

Dan žena smo praznovali v 
soboto 6. 3. 2010 v gostišču Pri 
treh ribnikih. Prijavljeno je bilo 
62 članic in članov Društva. 
Mlade članice kulturno umetniš-
ke skupine so pripravile bogat 
kulturni program s plesom, pet-
jem v govorici rok in poezijo. 
Mitja Tomažič je pripravil kratko 
predavanje o dnevu žena in 
nato organiziral kviz v katerem 
so sodelovale tri članice. Za 
sodelovanje so prejele praktične 
nagrade. Prav vse članice pa so 
dobile voščilo. Bil je zelo lepo 
organiziran kulturni program. 
Ob kosilu smo se vsi skupaj 
družili še do poznega večera. 
Vse članice so bile zadovoljne 
in so se veselile druženja. 
V programu javnih del, ki ga 
izvajamo za naše gluhe, nagluš-
ne in gluhoslepe ostarele ljudi v 
Društvu se trudimo, da pomaga-
mo čim več starejšim osebam in 
za njih organiziramo prevoze na 
različne aktivnosti, v društvo, 
kjer se skupaj s svojimi prijatelji 
družijo in dobijo informacije, 
časopis in niso doma osamljeni. 
Starejši ljudje se zelo veselijo 
teh obiskov in družabništva tako 
v Društvu kot v domovih . 

upokojencev, kjer živijo naši 
uporabniki. Pisarna podružnice 
Ptuj ima uradne ure vsak pone-
deljek in sredo od 8.00 do 14.00 
ure, ob  petkih pa od 16.00 do 
18.00 ure. Ob petkih pa se v 
podružnici od 16.00 do 22.00 
ure družijo člani in organizirajo 
številne aktivnosti. 
V četrtek 4. 3. 2010 sta bila 
sekretar Milan Kotnik in pod-
predsednica podružnice Ptuj 
Lea Lukner na sestanku v Druš-
tvu invalidov Ptuj, s katerimi 
bomo skupaj z Mestno občino 
Ptuj sodelovali v projektu Obči-
na po meri invalidov. Na sestan-
ku sta opozorila na številne 
težave s katerimi se srečujemo 
gluhi in naglušni ljudje v svojem 
vsakdanjem življenju na področ-
ju Ptuja. 
Člani Nadzorne komisije so pre-
gledali finančno materialno pos-
lovanje društva in pripravili 
poročilo za sejo Skupščine 
Društva, ki bo meseca aprila. 
Konec meseca marca bo redna 
seja  upravnega odbora in tudi 
Izvršnega odbora v podružnici 
na Ptuju. 
Za Državno prvenstvo gluhih v 
odbojki smo v Mariboru že vse 
pripravili in rezervirali športno 
dvorano  Lukna s trem igrišči in 
še eno rezervno igrišče v 1. 
gimnaziji Maribor. Pričakujemo 
številno udeležbo gluhih športni-
kov iz vse Slovenije. S skupnimi 
močmi vsi člani društva Maribor 
in podružnice na Ptuju priprav-
ljamo veliko pomladnih aktivno-
sti, med drugim se bomo udele-
žili vseslovenske čistilne akcije,  

UVODNIK 

Začetek izdajanja  
časopisa »NAŠ GLAS« 

Junij 2000 

ki bo 17. aprila, ki jo organizira 
Društvo ekologi brez meja. Akti-
vnosti nadaljujemo tudi na špor-
tnem in kulturnem področju, saj 
nas ravno spomladi čaka še 
veliko državnih prvenstev. 
Sekretar Milan Kotnik je uspeš-
no izvedel velik projekt ob sode-
lovanju Zavoda RS za zaposlo-
vanje, Mestne občine Maribor in 
Mestne občine Ptuj v katerem 
smo preko programa javnih del 
zaposlili sedem gluhih in naglu-
šnih brezposelnih oseb. Z veliko 
požrtvovalne volje in truda se je 
uspešno prijavil na te razpise, 
prav tako pa je uspel pri pred-
stavljanju in reševanju proble-
matike invalidov sluha v širši 
lokalni skupnosti v projektu 
»Občina po meri invalidov«, ki 
ga je podprl tudi Mestni svet 
Mestne občine Maribor, prav 
tako pa so se začele aktivnosti 
za pripravo tega projekta tudi v 
Mestni občini Ptuj, kjer se je že 
udeležil prvega sestanka skupaj 
z Leo Lukner in Dominikom 
Mohorkom. Verjamemo, da 
bomo le z večkratnim javnim 
sodelovanjem na lokalni ravni z 
občinami pripomogli k hitrejše-
mu odpravljanju ovir za invalide 
sluha. 

predsednik 
Bedrija Črešnik 
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Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi 
in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije 
s področja delovanja društva in ostalih pomembnih informacij. 
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 družab-
ništva 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 

Marec  2010 

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

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Roza Berdnik 
Matilda Budigam 
Gabriel Cehner 

Štefica Hari 
Miroslava Čad 
Jože Goričan 
Jožef Janžek 
Anja Kotnik 
Franc Lazar 

Bernarda Maček 
Danica Ornik 

Suzana Raner 
Jožef Stres 
Marija Šmid 

Nina Uhl 

Je mnogo stvari, ki si jih želiš 
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš, 

so skromne besede, ki pomenijo veliko 
in so prijateljstva, ki obstajajo. 

 
Naj bo tvoja pot posuta z rožami sreče 

in naj bo na tvojem licu vedno  
nasmeh. 

 

Vse najboljše 
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. 

 

»Radostna beseda si ptica žgoleča, 
v daljave razliva se upanje, sreča.«                                                                                                                   

      Majda Senica  Vujanovič                                                                              
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V tretji letošnji številki časopisa Naš glas lahko ponovno 
pričakujete veliko zanimivega branja o številnih aktivno-
stih, ki jih organiziramo v Društvu in v podružnici na 
Ptuju. 
V strokovni službi Društva smo zaključili s pripravo let-
nih poročil društva in jih pravočasno oddali Ajpesu, 
občinam ter ostalim pristojnim institucijam in sofinan-
cerjem. Na 10. redni seji Upravnega odbora društva 
bomo obravnavali vsa poročila za preteklo leto in dolo-
čili datum sklica redne seje skupščine, ki bo meseca 
aprila, kjer bomo obravnavali poročila za leto 2009 in 

potrdili plan za leto 2010. Na skupščino Društva bomo povabili tudi predstavnike Zveze 
gluhih in naglušnih Sloveniji in jim bomo podrobneje predstavili delo v Društvu ter izvajan-
je posebnih socialnih programov in aktivnosti članov. 
Z aktivnostmi nadaljujemo po predhodno načrtovanem urniku in izvajanjem posebnih 
socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce živeče na območju 41 
občin in mest v Podravju, kjer deluje naše Društvo. Vse te aktivnosti so izjemno pomem-
bne za delo in življenje vseh naših uporabnikov – invalidov sluha, saj lahko edino v Druš-
tvu vsi uporabniki enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo svoje spretnosti ter 
spregovorijo o svojih stis-
kah, problemih, željah in 
pričakovanjih brez strahu, 
da bi se kdo norčevali iz 
njih ali pa jih ne bi razume-
li. Zato je zelo pomembno, 
da vsi zaposleni v strokovni 
službi Društva obvladamo 
slovenski znakovni jezik 
gluhih ljudi in za naglušne 
osebe z slušnim aparatom 
imamo v vseh prostorih 
Društva indukcijsko zanko, 
kar omogoča vsem obisko-
valcem invalidom sluha 
enake pogoje za komuni-
kacijo ne glede na okvaro 
sluha. 
V začetku marca smo organizirali izbirni šahovski turnir, kjer smo določili štiri tekmovalce, 
ki so zastopali naše društvo na državnem prvenstvu v šahu za gluhe, ki ga je zelo uspeš-
no izvedlo v soboto 13. marca, Društvo gluhih in naglušnih Dravograd. Naši športniki so 
bili uspešni, saj so ekipno osvojili 4. mesto. 
Ko pišem te besede sem izvedel, da je spet nekaj gluhih in naglušnih ljudi ostalo brez 
zaposlitve v enem od mariborskih podjetij. S temi novimi brezposelnimi se je število brez-
poselnih članov povečalo na več kot 30 oseb. Svetujemo, da se brezposelni člani pravo-
časno obrnejo na Društvo po pomoč. 

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

Udeleženci 2. seje Sveta invalidov na Mestni občini Maribor 
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Letos smo v program javnih del pomoči ostarelim gluhim, naglušnim in gluhoslepim ose-
bam na domu razširili in so sedaj vključene tri gluhe osebe. S to pomočjo nadaljujemo v 

domovih upokojencev in ostarelih na širšem območju 
delovanja našega Društva s katerimi vzorno sodelujemo. 
Vsi skupaj tako pomagamo vedno več ostarelim gluhim, 
naglušnim in gluhoslepim ljudem in jim tako omogočamo 
boljše pogoje in kvaliteto življenja v pozni starosti. 
Sedaj imamo v društvu devet zaposlenih, od tega 7 gluhih 
oseb, eno invalidno osebo ter strokovno sodelavko za 
polovični delovni čas, ki vsi skupaj opravljamo vedno bolj 
številne in zah-
tevne delovne 
naloge za 
reševanje raz-

ličnih problemov in življenjskih situacij za naše 
gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike. Kot 
vam je znano sodelujem v Svetu invalidov na 
Mestni občini Maribor. Tokrat so nas na Mestni 
občini Maribor (MOM) presenetili, saj so poka-
zali veliko razumevanje za naš predlog v kate-
rem smo MOM opozorili na težave naglušnih 
ljudi s slušnim aparatom in so zato kupili pre-
nosno indukcijsko zanko oz. tako imenovani 
CM sistem, ki je namenjen naglušnim ljudem v 

predavalnicah, na sestankih in podobnih 
situacijah, kjer ni indukcijskih zank. Za pozi-
tiven pristop in razumevanje ter rešitev 
težav s katerimi se srečujemo naglušni upo-
rabniki slušnih aparatov se jim iskreno 
zahvaljujemo in jih postavljamo za zgled, 
kako se da tudi s skromnimi sredstvi hitro 
rešiti podobne situacije. Novo pridobitev, 
CM sistem smo imeli možnost praktično 
preizkusiti na sestanku 11. 3., kjer smo se 
seznanili z možnostmi sodelovanja v projek-
tu Evropske prestolnice kulture (EPK) leta 
2012, kar je prav tako na naš predlog orga-
niziral podžupan MOM g. Rok Peče, saj so 

gluhi in naglušni člani Društva izrazili željo, da na EPK predstavijo tudi kulturo gluhih s  

Pozivamo vse člane društva, da se v primeru odpovedi delovnega razmerja pra-
vočasno oglasijo v pisarni društva, kjer jim bomo pomagali. 

In še opozorilo! 
 Vsak zaposleni ima ob prejemu dopisov s strani delodajalca, ki bi ga moral pod-
pisati, pravico ta dopis pregledati in v kolikor ne razume dopisa, ima pravico, da 
se obrne na osebo, ki ji zaupa, sindikat oz. Društvo. 

Pozivamo vse člane društva, da se v primeru odpovedi delovnega razmerja pra-
vočasno oglasijo v pisarni društva, kjer jim bomo pomagali. 

In še opozorilo! 
 Vsak zaposleni ima ob prejemu dopisov s strani delodajalca, ki bi ga moral pod-
pisati, pravico ta dopis pregledati in v kolikor ne razume dopisa, ima pravico, da 
se obrne na osebo, ki ji zaupa, sindikat oz. Društvo. 

Judita Lešnik – Pomoč starejšim  

Predstavitev prenosne indukcijske zanke na MOM 

Podžupan MOM g. Rok Peče med uporabo indukcijske zanke  
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svojimi kulturno umetniškimi predstavitvami. 
In še kratek pregled aktivnosti v Društvu v mesecu marcu: 
IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

- 5. marec, izbirni šahovski turnir v Društvu 
- 6. marec, kulturna prireditev ob dnevu žena 
- 12. marec, ogled razstave mineralov v podružnici na 
Ptuju s tolmačem. 
NOVE AKTIVNOSTI: 
- V četrtek 25. marec ob 17 uri, predstavitev v Pionir-
ski knjižnici Rotovž  
- V soboto 27. marec ob 9 uri, Državno prvens-
tvo gluhih (moški in ženske) v odbojki, ki ga organizi-
ramo v Ljudskem vrtu v športni dvorani "Lukna". 

TEKOČE AKTIVNOSTI: 
- Vsako sredo ob 18.30 uri srečanja članov "DRUŽABNIŠTVO" in informiranje članov 
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov, ...), Društva v Mariboru (Trubarjeva ulica 15), 
ki ga vodi predsednik Društva g. Bedrija Črešnik 
- Vsak petek ob 18.00 uri srečanja članov 
"DRUŽABNIŠTVO" in informiranje članov 
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov, Potr-
čeva ulica 34), ki ga vodi predsednik podružnice 
na Ptuju g. Sašo Letonja. 
- Vsak petek ob 18. uri tečaj učenja težje razumlji-
vih besed in ročnih delavnic v prostorih podružnice 
Društva na Ptuju (Potrčeva ulica 34), ki ga vodi 
Sanja Mertik 
- Vsako sredo ob 17. uri tečaj slovenskega znako-
vnega jezika gluhih, ki ga vodi Zlatka Hötzl 
- Ob sredah ob 17. uri vaje kulturne skupine v Društvu, ki ga vodi Sanja Mertik 
- Vsako nedeljo popoldan treningi odbojke in malega nogometa v OŠ Destrnik 
- Vsak torek popoldan treningi bowlinga v Bowling centru Ptuj. 
 Vse informacije o dogodkih v društvu in drugih aktualnih dogajanjih dobite na oglasni ste-
ni društva, preberete v časopisu Naš glas in na spletni strani www.dgnp-mb.si ter na infor-
mativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo.                                                                

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 
 

 "Največje breme življenja je pričakovanje: medtem ko hrepeniš po jutrišnjem, 
izgubiš današnji dan."                                                           

Okrogla miza - družabništvo 

Trening odbojke 
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     INTERVJU Z MILANOM KOTNIKOM, STROKOVNIM         
DELAVCEM-SEKRETARJEM V DGN PODRAVJA MARIBOR 
 

Milan Kotnik je v lanskem letu postal znan širši slovenski javnosti s 
svojo izjavo»Država je pogosto bolj gluha od gluhih«, ki je bila razgla-
šena za Bob leta v akciji, ki jo organizira časopis Večer. V intervjuju 
vam bomo predstavili nekaj zanimivih odlomkov in razmišljanj iz njego-
vega življenja v svetu tišine. 
Slabo slišite že od svojega 2 leta. Kaj je bil vzrok za izgubo slu-
ha? 
V otroštvu sem pri starosti dveh let zbolel za vnetjem srednjega ušesa. 
Zaradi nepravilnega zdravljenja in nepravilnih odmerkov zdravila mi je  
sluh vedno bolj pešal in nisem več razumel govorjene besede. Zato 
sem pri šestih letih dobil prvi slušni aparat. 
Ali je bila to velika ovira pri vašem šolanju v osnovni šoli, pri dru-
ženju s sovrstniki? 
Kar precej težav sem imel v osnovni šoli, ne toliko z učitelji, ki so imeli 

veliko razumevanja in potrpežljivosti pri razlagi učnih snovi, kot z otroci in sovrstniki, ki so mi 
pogosto z grdimi besedami in opazkami dali vedeti, da sem drugačen. Največ težav sem imel z 
učenjem tujega jezika, saj le-to zahteva veliko mero slušnega razumevanja in poslušanja pravilne 
izgovorjave.  
V mladosti ste prvič obiskali društvo gluhih. Kako se spominjate tega dogodka, kaj vas je 
najbolj pritegnilo? 
Ob vstopu v srednjo šolo sem prvič šel v društvo gluhih v Celju, kjer sem prvič samostojno kupil 
baterije za slušni aparat. Ob tem prelomnem srečanju z ljudmi v društvu sem spoznal, da je veli-
ko ljudi, ki ima podobne težave kot jaz. Pritegnila me je izredna prijaznost gluhe gospe, ki mi je 
kar takoj ob prvem srečanju v govorici rok želela predstaviti življenje v društvu, ker pa prej nisem 
poznal tega jezika sva se kar sproti učila, kako se pove kakšna beseda z rokami. Nato sem pos-
tal član celjskega društva in se vključil v številne aktivnosti predvsem na športnem področju. 
Sodeloval sem v nogometni, kegljaški, strelski in šahovski ekipi gluhih in naglušnih športnikov s 
katerimi smo se večkrat udeležili meddruštvenih tekmovanj. 
Omenili ste, da je šport med gluhimi ljudmi zelo razširjen. Zakaj? 
Šport je ena tistih aktivnosti, kjer se gluhi ali naglušni ljudje lahko povsem izenačijo s polnočutni-
mi in aktivno sodelujejo na številnih športnih aktivnostih. Ravno s športnimi dosežki in aktivnostmi 
pa se povečuje samozavest in enakost gluhih in naglušnih ljudi s slišečimi. 
Sedaj ste zaposleni v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor kot strokovni delavec-
sekretar. Čemu namenjate največ pozornosti? 
Odločitev o tem, da bom intenzivneje deloval na področju invalidov sluha je padla kmalu po tem, 
ko so me gluhi in naglušni člani mariborskega društva pred 14 leti izbrali za predsednika, saj sem 
že takrat imel veliko predlogov kako bi lahko z aktivnostmi v društvu dosegli večjo enakoprav-
nost. Pred dvemi leti sem se zaposlil kot prvi gluhi sekretar v društvu gluhih in naglušnih v Slove-
niji. Posebno pozornost namenjamo neposredni pomoči in svetovanju gluhim, naglušnim in glu-
hoslepim ljudem s katerim jim omogočamo bolj enakopravno vključevanje v življenje in delo v 
družbi. 

Anja Kotnik 
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Posebno skrb namenjate starejšim invalidom sluha, zakaj? 
Skrb za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi je posebnost našega dela v društvu na kar 
sem še posebej ponosen, saj smo že pred sedmimi leti zaznali težave pri komunikaciji starejših 
gluhih ljudi s slišečimi oskrbovalci in smo kot prvi v Sloveniji zaposlili gluho osebo v programu 
javnih del ob sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Kmalu smo zabeležili 
zelo veliko zadovoljstvo starejših članov, ki so tako pridobili sogovornika s katerim so se lahko 
sporazumevali v svojem maternem jeziku – govorici rok. Kasneje se je ta dejavnost razširila še 
na sedem drugih društev v Sloveniji. 
Lansko leto ste postali slovenski javnosti znani po vaši izjavi »Država je pogosto bolj glu-
ha od nas gluhih«. Nam lahko poveste več o tem? 
V posebno čast mi je bilo, da je ta moja izjava tako globoko segla v srca  številnih polnočutnih 
ljudi in bralcev časopisa Večer in da je bila razglašena za deseti bob leta. Z izjavo sem želel izra-
ziti svojo žalost in razočaranje nad diskriminatornim obnašanjem in neukrepanjem lastne države 
pri reševanju številnih težav gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi s katerimi se srečujemo pri 
vključevanju v družbeno dogajanje v svojem življenju. Gluhi ljudje smo edina kategorija invalidov, 
ki nimajo priznanih nobenih tehničnih pripomočkov s katerimi bi si lahko olajšali svoje življenje. 
Pogostokrat smo prikrajšani in postavljeni na stranski tir pri izobraževanju, pri iskanju ustrezne 
zaposlitve, izključeni smo iz vrste javnih prireditev, ki so prosto dostopne polnočutnim ljudem, 
medtem, ko smo sami brez pomoči tolmačev odrezani od številnih informacij. 
Pred kratkim ste se odločili za nadaljevanje šolanja. Zakaj? 
»Več znaš, več veljaš«, je še danes izrek, ki bi mu morali posvetiti več pozornosti. Za šolanje 
sem se odločil, ker sem želel s primerno izobrazbo  zagotoviti čim bolj kvalitetne in strokovne 
pogoje za svoje delo v društvu s katerim bom še naprej pomagal invalidom sluha pri reševanju 
njihovih težav s katerimi se pogostokrat srečujejo. 
Ali imate kljub obilici delovnih in šolskih obveznosti kaj prostega časa? Kateri so vaši 
hobiji? 
Priznam, da mi pogostokrat zmanjka čas za moje hobije. Kljub vsemu pa zelo rad preberem kak-
šno dobro knjigo, ki si jo izmenjam s hčerko Anjo, pogostokrat skupaj s sinom Alenom greva na 
košarkarsko igrišče, z ženo večkrat zaigrava s kartami ali pa greva na sprehod, če pa je še kaj 
časa pa zvečer igram šah s prijatelji v društvu. 
Kakšni so vaši načrti in želje za prihodnost? 
Po končani šoli na Višji poslovni šoli Doba bom nadaljeval šolanje na Visoki poslovni šoli na pod-
ročju socialnega menedžmenta. Hkrati pa si želim, da bi kmalu, predvsem v dobro gluhih in 
naglušnih ter gluhoslepih ljudi, država sprejela ustrezno zakonodajo s katero bi jim olajšali življe-
nje in jim omogočili enakovrednejše vključevanje v vsa družbena dogajanja. 

Intervju pripravila: 

Anja Kotnik, 8. a, OŠ Poljčane 

 

 

»Kadar prožiš puščico resnice, 
namoči njeno konico v med.« 

                                                                                                                             Arabska modrost 
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BOWLING 
 

Bile smo na bowlingu v planetu Tuš v Mariboru. S Tamaro sva prvič aktivno sodelovale pri 
igranju. V prvi vrsti sta začeli Lea in Sanja, nato smo sledile Anja, Justina, Tamara in jaz. 
Preživele smo lep in zelo zanimiv popoldan. Med igranjem smo klepetale, se smejale in 
šalile. Stezo smo imele zakupljeno za 2 uri. Proti koncu me je že močno bolela roka, saj 
mi je krogla že na začetku bila precej težka. Kasneje se nam je pridružil še Andrej Vivod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najboljše je igrala Justina, drugo mesto sta si delili Sanja in Anja,  Lea je bila četrta. Naj-
slabše je odigrala Tamara, jaz sem zasedla tretje mesto.  
Po bowlingu smo odšle na kosilo v Mehiško restavracijo, kjer sva s Tamaro bile  prvič. 
Bila sem zelo zadovoljna in sem se dobro počutila. Dogovorile smo se, da bomo igro več-
krat ponovile. 

 

Saška Cafuta 

 
 

 

Skupina deklet 

 

»Beseda, beseda, sinjina neba, 
naj se razliva prek čela, srca..« 

Majda Senica  Vujanovič               
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40 MUČENIKOV    
 

V nedeljo 7. marca smo ob 17. uri odšli na Pohorje. Hit-
ro smo se preoblekli, okrepčali s pijačo, ki nam je 
pogrela telo za težko pričakovano sankanje. Kupili smo  
karte za Pohorsko vzpenjačo.  
Ob 18. uri smo se z gondolo odpeljali na vrh Pohorja, 
kjer smo pričeli s sankanjem. 
Prišla sta Matej in Robert in prinesla sani. Pridružil se 
nam je tudi  Boris, ki pa se ni sankal, ampak je izkoristil 
čas za sprehod po svežem pohorskem zraku. 
 Robert, Darko, Geni, Žiga, Miha, Robert in jaz smo se z 

vrha Pohorja v dolino odpeljali s sanmi.  
Nad sankanjem smo bili zelo navdušeni. Bilo je veliko smeha in dobre volje. Manjkalo ni 
niti padcev, ki je sankačem še bolj popestrilo večer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V naši družbi je bil tudi Bedrija Črešnik, ki je smučal. Naredil je tudi nekaj fotografij na 
sankališču. Z vzpenjačo smo se peljali približno 9-krat. Nova gondola ima 8 sedežev in je 
dosti hitrejša od prejšnje. Ob 21. uri smo končali s sankanjem. Preoblekli smo se in odšli v 
gostilno, kjer smo se okrepčali. Bili smo zelo utrujeni, zato smo še nekaj časa posedeli ter 
obujali spomine, kako smo se imeli čudovito na svežem pohorskem zraku. Bilo je super in 
upam, da se bo tudi drugo leto odvijalo enako.  

Dominik Mohorko 

 

 

 V društvu 

 Vesela druščina na Pohorju  

 V društvu 

 

»Radostna beseda si ptica žgoleča, 
v daljave razliva se upanje, sreča.« 

Majda Senica  Vujanovič               
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DAN ŽENA 
 

6. marca je naše društvo organiziralo praznovanje ob Dnevu žena. Zbralo se nas je veliko 
članic in seveda tudi članov našega društva. Vse ženske smo imele udeležbo na prazno-
vanju brezplačno, med tem, ko so moški morali plačati svojo udeležbo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na praznovanju smo pripravili tudi krajši kulturni program. Nastopila je plesna skupina 
»Sweet girls« in skupina deklet, ki je izvedla recitacijo treh pesmi iz zbirke poezije Alojzije  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lukner. Skupina deklet katero smo sestavljale Tamara, Lea, Sanja, Justina in jaz, smo se 
prvič odločile za nastop in recitacijo treh pesmi iz poezije. Vsi prisotni so bili zelo navdu-
šeni nad našim nastopom, saj je bilo tudi za njih to nekaj novega. 
Gospod Mitja Tomažič je povedal kratko zgodovino o nastanku praznika Dneva žena. Pri-
pravil je tudi kviz v katerem so tekmovale ženske. Ob prijetnem druženju in zabavi smo 
preživeli najlepši dan žena.  
Želim vam,  da bi bil v življenju vsak dan tako lep kot Dan žena.  
 

Saška Cafuta 

 Prijetno druženje  

 Plesna skupina Sweet girls Praznovanje dneva žena, gostišče Pri treh ribnikih  
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MEDNARODNI DAN ŽENA - DAN BOJA ZA ŽENSKO ENAKOPRAVNOST 

 

 
 

Vsako leto se 8. marca po celem svetu praznuje mednarodni dan žena, ki ga v številnih 
državah praznujejo kot državni praznik. Dan žena je mednarodni praznik ekonomske, 
politične in socialne enakopravnosti žensk. Prvič so ga začeli praznovati leta 1911 v Avs-
triji, Nemčiji, Švici in na Danskem. 
To je dan, ko se ženske vseh kontinentov, ki so sicer v pogosto nasprotujočih si mnenjih, 
nacionalnih meja ter etničnih, jezikovnih, kulturnih, gospodarskih in političnih razlikah, zbli-
žajo ob misli na praznovanje svojega dne. Bistvo  mednarodnega dneva žena je zahteva 
in pravica po enakovredni obravnavi ter primerljivih priložnostih. 
Socialistična Internacionala je na zasedanju v Kopenhagnu ustanovila dan žena z medna-
rodnim značajem, z namenom spoštovanja pravic žensk in pomoči pri doseganju splošne 
volilne pravice za ženske. Predlog je bil na konferenci soglasno odobren od več kot 100 
žensk iz 17 držav. Ni pa še bil določen datum za praznovanje. 

Leto 1911 
Kot posledica odločitve, sprejete v Kopenhagnu prejšnje leto, so mednarodni dan 
žena  prvič (19. marec) zares začeli praznovati v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji in Švici, 
kjer se je več kot milijon žensk in moških udeležilo shodov. Poleg pravice do glasovanja in 
upravljanja javnih funkcij, so zahtevali še pravico do dela, poklicnega usposabljanja in 
konec diskriminacije na delovnem mestu. 
Manj kot teden dni pozneje, 25. marca, je tragični požar v New Yorku vzel življenja več 
kot 140 delavkam. Ta dogodek je imel velik vpliv na delovne zakonodaje v Združenih 
državah, ki se je na naslednjem dnevu žena izpopolnila na točki varnejših delovnih pogo-
jev za ženske. 
 
Dan žena v Sloveniji 
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Začelo se je daljnega leta 1897 
z izhajanjem ženskega časopisa Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo usta-
novljeno leto kasneje. Leta 1906 je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala iz filozofije. 
Prvič so ženske na slovenskih tleh smele voliti leta 1945 in se s tem že močno približale 
enakopravnosti. Dve leti kasneje je bilo v Ustavo SFRJ zapisano določilo, da ima vsaka 
ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok. 

       
 Povzeto iz spleta 

Srečko Ostreuh 
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POMOČ OSTARELIM NA DOMU 
 

Letos v mesec januarju sem dobila zaposlitev preko jav-
nih del v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor. 
Opravljam dela pomoč ostarelim na domu. Vsak ponedel-
jek in petek obiskujem starejše osebe na njihovem domu 
in jim pomagam pri raznih opravilih, kot so: čistim, kuham, 
opravljam nakup v trgovini, spremljam jih do zdravnika, se 
z njimi pogovarjam, jih spremljam na banko in še razna 
druga opravila. V torek in četrtek prihajam v Društvo glu-
hih in naglušnih Podravja Maribor in pomagam  pri raznih 
pisarniških delih. Vsak torek imamo sestanek in dobimo 
navodila kaj bomo delali naslednji teden. Z mojo zaposlit-
vijo sem zelo zadovoljna, saj je to moja prva zaposlitev. 
Pogodbo sem dobila za eno leto in si želim, da bi delala 
še naprej.   

 Tamara Lah 
 
 

KOT TOPLI ŽAREK POMLADNEGA SONCA 
 
Ob prvih pomladnih cvetovih nam mesec marec prinaša tudi 
dan žena in materinski dan. Dve priložnosti, da svoji mami ali 
dekletu izkažete drobno pozornost in se zahvalite za njeno lju-
bezen. Prisrčen objem in poljub, pospremljena z drobnim daril-
cem bosta kot topli žarek pomladnega sonca. 

 

 

 
 

Veronika Hribar 
 

IZBIRNI ŠAHOVSKI TURNIR 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v petek 5. marca izvedlo izbirni šahovski 
turnir za uvrstitev najboljših šahistov društva na državno prvenstvo v šahu za gluhe,ki bo 
13. in 14. marca 2010 na Koroškem. 

 

 

 

 

 

 

Info društva 

Tamara Lah 

Rezultati izbirnega šahovskega 
turnirja: 
1. mesto: Milan Kotnik                        
2. mesto: Shkelzen Dacaj 
3. mesto: Zvonko Bizjak 
4. mesto:Bedrija Črešnik 
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MOJE DELO V DRUŠTVU GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR 
 

Sem Srečko Ostreuh. V življenju v svetu tišine je treba vlo-
žiti  veliko truda in volje, zato se zavedam, da moram biti 
vztrajen na svoji poti, da uresničim vse kar si želim. 
Od leta 1980 sem težko naglušen zaradi poškodbe ušes na 
vojaških orožnih vajah. Zadnjih osem let nosim dva slušna 
aparata. 
Brez službe sem že več let, saj zaradi svoje težke nagluš-
nosti nikjer nisem dobil zaposlitve. 
Zato sem toliko bolj srečen in vesel, da sem dobil prilož-
nost v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, da se 
dokažem in uresničim svoje življenjske cilje in redno zapos-
litev. 
Zaradi povečanega obsega dela in strokovnih izhodišč za 

izvajanje programov so v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor zaposlili štiri nove 
gluhe člane v programu javnih del. V Društvo je sedaj zaposlenih devet oseb. Poleg stro-
kovnega delavca in strokovne sodelavke za polovični delovni čas še tri osebe za pomoč 
starejšim gluhim osebam, dve osebi za pomoč za izvajanje programa družabništva in 
spremstva, dve osebi za pomoč v društvu in na področju informiranja članstva. 
Moje delo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v programu družabništvo in 
spremljanje. Po svojih najboljših močeh pomagam starejšim in osamljenim gluhim in 
naglušnim članom s prevozom od doma do sedeža našega društva, da se lahko družijo s 
svojimi gluhimi in naglušnimi prijatelji in znanci, da dobijo informacije o aktivnostih, saj je 
Društvo njihov  drugi dom. Spremljam potrebe naših gluhih in naglušnih članov ter jim z 
veseljem poskušam pomagati, s čimer jim omogočamo enakopravno vključevanje v vsak-
danje življenje in delo. 
Pomagam in sodelujem tudi z drugimi organizacijami, pišem vabila in prošnje za pomoč 
za donatorska sredstva za organiziranje športnih in kulturnih prireditev v Društvu. Pišem 
in pripravljam članke za časopis »NAŠ GLAS«. 
Ker veliko delam z gluhimi in naglušnimi ljudmi sem se vključil v  40-urni tečaj slovenske-
ga znakovnega jezika, s čimer se trudim dokazati, da se lahko enakopravno vključim v 
delo z gluhimi ljudmi in se pogovarjam v njim razumljivi govorici rok. 
Letos junija 2010 bo izšla 10. JUBILEJNA ŠTEVILKA časopisa »NAŠ GLAS«.  Moja nalo-
ga je priprava in organizacija svečane prireditve, ki jo bomo organizirali ob tem visokem 
jubileju, kar mi je v izredno čast. 
Moja želja se je s poznavanjem dela v društvu sčasoma razvila tako, da se želim, kot pro-
stovoljec vključiti v aktivnosti društva tudi v svojem prostem času. 

Srečko Ostreuh 
 

»Eni govorijo, kar vedo, drugi vedo, kaj govorijo.«                                    
Romunska modrost 

Srečko Ostreuh 
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 
 

Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omo-
gočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku. 
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej regis-
trirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete pri-
javnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate 
na sledeči način:  
- Mobitel: SMS sporočila , Video klic (UMTS) 
- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si, 
spletni pogovor v živo in 
- telefaks 05 906 36 16  

Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je 031 777 600.  

Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.  

Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.  
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje. 

 

Info Društva 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 
 

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravi-
co do tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje 
tudi zahtevati.  
Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/
pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/.  

Info društva 

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA 
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Zdru-
ženje tolmačev Slovenija na GSM številki:  031/752 554 ali 031/354 600.  
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum 
in čas tolmačenja ter vaše ime in priimek. 

Info Društva 

DEŽURNI TOLMAČ 
Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč 
zaradi bolezni...). Dežurni tolmač GSM številka:  041/789 555.  
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedel-
jah in praznikih. 

Info Društva 



 

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

 

Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com  so 
objavljeni računalniški nasveti, primerni in  razumljivi za gluhe ljudi. Obja-
vljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri  obvladovanju in 
čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebu-
jete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića. 

 

 

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

 

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

 
Treningi odbojke  za moške in ženske bodo potekali ob sobotah v OŠ 
Destrnik od 16:30 do 19:30 ure. Vse informacije dobite pri Sašotu Letonji 
in Lei Lukner. 
 
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana.  Karte  dobite v   pisarni 
društva v času uradnih ur. 
 

 
Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic poteka 
vsako petek ob 18:00 uri. Tečaj vodi tolmačica Kaja Zlatka Hötzl. 
 

 
Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka 
vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj vodi tolmačica Kaja 
Zlatka Hötzl. 

                    NAŠ GLAS Marec  2010   
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Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, Ptuj.  
Uradne ure so vsak ponedeljek in sredo od 8.00 do 14.00 in 
vsak petek od 16.00 do 18.00 ure. 
Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od 17.00 do 
22.00 ure.  

 

Predstavitev Mariborske knjižnice bo v četrtek 25. marca  ob 17. uri v  
Pionirski knjižnici Rotovž, Rotovški trg 6 v Mariboru. 
 

 

Državno prvenstvo gluhih v odbojki 2010 bo v soboto, 27. marca. Tek-
movanje bo potekalo v športni dvorani ZŠD Branik Maribor in športni dvo-
rani Prve gimnazije. 

 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri     
aktivnostih v društvu 

 
 

 

V spomin 
 

JOŽEF BURGGRAF 
 21. 2. 2009 - 21. 2. 2010 

 
Eno leto v grobu spiš 

a v srcih naših še živiš.  
Ni ure dneva in noči, 
Povsod si z nami ti. 

Ostala je praznina, ki boli.                       
 
 
      Žalujoči: žena Ivica in vsi tvoji                  
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V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg last-
nega časopisa Naš glas, spletne strani http://www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz 
in oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče 
Maribor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska 
kronika), RTS, TELE M, Spletno TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenija. Števil-
ni članki in prispevki pa so objavljeni tudi v dnevnem časopisu Večer ter ostalih časopisih 
kot so Lady, Žurnal, Lea, Štajerski tednik, Iz sveta tišine, Naš glas, … 
Na pobudo naših članov vam prikazujemo pregled zadnjih objavljenih prispevkov Spletne 
TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov. 
Vsi prispevki/oddaje so objavljene na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije, http://www.zveza-gns.si. 

 

Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov. 
 Donacija elektronske varuške za mlade gluhe mamice, Rotary Club Lju-
bljana, Društvo Velenje (februar 2010) 
Gluhi starši niso upravičeni do nobenega tehničnega pripomočka, ki bi jim 
pomagal slišati svojega otroka. Varuhinja človekovih pravic ge. Zdenki Čeba-

šek Travnik smo naslovili prošnjo za elektronsko varuško (baby-cry) za našo gluho članico 
in mamico v pričakovanju dojenčka. Varuhinja človekovih pravic je po prejetju naših pro-
šenj poiskala donatorja Rotary klub Ljubljana,ki je zagotovil sredstva za nakup šestih 
elektronskih varušk. 
 

V. Mednarodni turnir gluhih v futsalu (januar 2010) 
Rekordna udeležba na 5. mednarodnem turnirju v futsalu, ki je bil v Slovenski 
Bistrici v soboto 23. januarja 2010, je gostila gluhe in naglušne športnike iz 
Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Romunije, Madžarske, Avs-

trije in Slovaške. Turnir je organiziralo DGN Podravja Maribor. 
 

Kurentovanje (februar 2010) 
Na Ptuju imajo najdaljšo tradicijo kurentovanja na Slovenskem. 50. mednarodne 
povorke se je udeležilo več tisoč maškar iz Slovenije in tujine, med njimi so bili 
tudi gluhi in naglušni. V Celju pa je bila pustna sobota športno obarvana. Orga-
nizirali so odbojkarski turnir. 

Obraz meseca marca Andrej Vivod (marec 2010) 
Naš gluh član Andrej Vivod je prepotoval že več kot pol sveta. Vabljeni k ogle-
du prispevka za obraz meseca marca. 
 

Vljudno vabljeni k ogledu oddaj v katerih ste sodelovali člani Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor in podružnice na Ptuju. Vse oddaje so objavljene na spletnih straneh 
http://www.zveza-gns.si. 

Strokovni delavec-sekretar, Milan Kotnik 

http://www.zveza-gns.si�
http://www.zveza-gns.si�
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RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI PRIKOLICI V TERMAH BANOVCI 
 

Po sklepu Upravnega odbora z dne 23. 3. 2010 se razpišejo termini za letovanje v počitni-
ški prikolici v Termah Banovci. Izmene se vršijo ob nedeljah. 

 
Cena letovanja znaša za člane 17.00 € 
na dan za največ štiri osebe. V ceno so 
vštete tudi  vstopnice za največ štiri ose-
be. 
 
Letovanje se prične 1. junija in konča 30. 
9. 2010. Termini so sedemdnevni. 
 
Prav tako je Upravni odbor določil, da se 
v enem prostem terminu razpiše sedem-
dnevni termin za socialno ogrožene čla-
ne, ki bo brezplačen. 
 
 

Prijave za letovanje zbiramo v pisarni Društva od 1. aprila dalje v času uradnih ur. 
 

Info društva 

DRŽAVNO PRVENSTVO V BOWLINGU 
V soboto 27. februarja 2010, je v Klubu 300 v 
Ljubljani potekalo državno prvenstvo gluhih 
in naglušnih v bowlingu. Tekmovanja se je 
udeležilo 9 moških in 5 ženskih ekip. Tekmo-
vali smo samo v ekipi A. V ekipi B se žal nis-
mo mogli udeležiti, ker so bili nekateri naši 
člani zadržani zaradi treninga Slovenske 
nogometne reprezentance. V skupni uvrstitvi 
smo dosegli 7. mesto. Ženska ekipa ni sode-
lovala, ker ni bila popolna. 
Treningi bowlinga še vedno potekajo v Pla-
netu Tuš v Mariboru. 
Zdaj bomo še naprej trudili trenirati v štiri krat 
v Maribor in tudi v Ptuj štiri krat, bomo imeli 
več člani gluhi udeležencev. 

 

Bedrija Črešnik 

 »Ekipa A« Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

 Počitniška prikolica v Termah banovci 



 

»Z besedami Volgo preplava, 
z dejanji se v mlaki utopi.« 

Ruski pregovor 
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VSI, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI IZLETOV 
V PLANINE MORAJO VEDETI: 

 
Kakšna je težavnost pohoda v hribe, če bodo spodobni to praviti. 

Obvezni so planinski čevlji ( ne športni copati ). 
Obvezna je tudi topla obleka, pelerina v primeru  dežja, rezervna obleka, kapa, rokavice.. 

V primeru izleta v visokogorje obvezna čelada!!!! 
Po novem zakonu o planinstvu se na izletih vrši inšpekcijski pregled in v primeru        

nepopolne opreme se plača kazen. 
 

Kdor se želi udeležiti izleta naj 14 dni prej javi Romani na tel: 
 

040 597 609 
 

In dobili boste vse informacije 
 

Se veselimo vaše udeležbe 
 

Romana Zimet 

Brokoli 
- pol skodelice brokolija na dan nas varuje pred številnimi vrstami raka,  
  predvsem:       
            * pljučnim rakom na želodcu,  
            * rakom na debelem črevesju in danki, 
            * vsebuje veliko vitaminov C. 

Česen 
* pomaga v boju proti raku, 
* deluje proti bakterijsko, proti virusno in proti glivično, 
* pol stroka oziroma 3 stroke na dan ugodno vpliva na zdravje. 
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Legenda zahtevnosti ture (poti): L – lahka / Z – zahtevna / ZZ – zelo zahtevna 
APD KOZJAK MARIBOR – planinska sekcija VINARJEV Tel: 02 – 25 14 776 
E – mail: planinskasekcija.vinarjev@gmail.com 
www.planinskasekcija-vinarjev.si  ali www.kozjak.org           

Romana Zimet 

 

  MESEC 

 

            IZLET 
  
TURA 

  

DATUM 
  
DNI 

 

     VODNIK 

  JANUAR 

  

URBAN 
ŽAVCARJEV VRH 

 L 
 L 
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 23. 

1 
1 

DRAGO DOGŠA 
RAFAEL SKLEDAR 

  FEBRUAR URŠLJA GORA / NOČNI POHOD /  Z  19, 20, 
 21. 

2 DRAGO DOGŠA – RAFAEL 
SKLEDAR 
  
  

  MAREC STRELOVEC  Z  20. 1 DRAGO DOGŠA 
  
  

   APRIL 

  

KRAŠKI ROB, VREMŠČICA 
PAKLENICA 

 L 
 L 

 10. 
 24. – 
27. 

1 
3 

RAFAEL SKLEDAR 
RAFAEL SKLEDAR 

    MAJ 

  

OKREŠELJ 
BELA KRAJINA ( BUS ) 

 Z 
 L 

 8. 
 22. 

1 
2 
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BRANKO DOGŠA, BORIS 
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RIBNIŠKA KOČA 

 L 
 L 
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1 
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OKTOBER IZLET V NEZNANO  L  2., 3. 2 SEKCIJA VINARJI / org. / 
  
  

NOVEMBER 

  

DONAČKA GORA  L  6. 1 DRAGO DOGŠA 

DECEMBER JUŽNA POHORSKA TRANSVEZA-
LA 
URBAN Z BAKLAMI 

 L 
 L 
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 24. 

1 
1 

DRAGO DOGŠA – RAFAEL 
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DRAGO DOGŠA- RAFAEL 
SKLEDAR 
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BLEJSKA KOČA, VIŠEVNIK – 
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RIBNIŠKA KOČA 
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 L 

 4. 
 18. 

1 
1 
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KOREN, RAFAEL SKLEDAR 

OKTOBER IZLET V NEZNANO  L  2., 3. 2 SEKCIJA VINARJI / org. / 
  
  

NOVEMBER 

  

DONAČKA GORA  L  6. 1 DRAGO DOGŠA 
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LA 
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 L 
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 11. 
 24. 

1 
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DRAGO DOGŠA – RAFAEL 
SKLEDAR 
DRAGO DOGŠA- RAFAEL 
SKLEDAR 

mailto:planinskasekcija.vinarjev@gmail.com�
http://www.planinskasekcija-vinarjev.si/�
http://www.kozjak.org/�
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8. MAREC-DAN ŽENA 
 

 
 

Naj dan poseben bo za vas, 
mladenke brhke in ženice, 

prešerno voščim vam na glas, 
poklonim travniške cvetlice. 

 
Lepota vaša je in čar, 

cvetočih barvnih lepotic, 
toplina srčka naj bo dar 
in dnevi vaši brez bodic. 

        
 Vam želi                                                       

                                                              Vodja sekcije upokojencev 

Mitja  Tomažič 

 

MATERINSKI DAN - VOŠČILO OB VAŠEM PRAZNIKU 
 

 

Danes praznik je vseh mamic, danes je VAŠ dan, tale šopek smo 
vam prinesli iz srca. Vsi VAM želimo srečo vso iz dna srca.  

Vaše Društvo 
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24. 1. / 4. Mednarodni turnir futsal v Sl. Bistrici (9M + 2Ž ekipe) 7. mesto M / 2. mesto Ž ekipa      
21. 2. / DP alpsko smučanje-veleslalom Ivarčko - Ošven / 2. mesto Matej Tertinek / 5. mesto Sanja Mertik / 6. mesto Darko   
             Kokol / 7. mesto Robert Debevec / 11. mesto Andrej Vivod / 13. mesto Bedrija Črešnik / 19. mesto Sandi Modrinjak 
28. 2. / Pustni turnir v odbojki (A+B MB), Celj / 3. mesto: Maribor B / 4. mesto: Maribor A /  
            Najlepše maske: 1. mesto: Maribor A / 2. mesto: Maribor B 

6. 3. /   Izbirni šahovski turnir Maribor /1. mesto Franc Perkovič / 2. mesto Milan Kotnik / 3. mesto Srečko Pihler 
14. 3. / DP v šahu v Maribor / 5. mesto ekipno / 9. mesto Franc Perkovič / 11. mesto Srečko Pihler / 16. mesto Milan Kotnik /  
            19. mesto Zvonko Bizjak / 20. mesto Jože Trefalt / 21. mesto Andrej Trifunovič / 22. mesto Franci Korošec 

28. 3. / DP v odbojki Koper / 3. mesto moški / 6. mesto ženske 
18. 4. /  Ribiško tekmovanje na Gorenjskem v Lahovčah, Kranj / 6. mesto ekipno / 3. mesto posamezno Andrej Klančnik / 
             9. mesto posamezno Jože Koser 
18. 4. / Tekmovanje v odbojki na Češkem / 11. mesto ekipno 
9. 5. / Ribiško tekmovanje ob Šoštanjskem jezeru, Velenje / 2. mesto ekipno / 3. mesto posamezno Andrej Klančnik / 
          9. mesto posamezno Jože Koser / 14. mesto posamezno Milan Šabeder 

16. 5. / DP balinanje-posamezno, Kranj / 3. mesto Adolfina Vodušek 
30. 5. / DP v ribolovu na ribniku Jernejček, Slo. Konjice /4. mesto ekipno 
6. 6. / Turnir odbojke na mivki v Grazu / 4. mesto Dijana Škof in Janja Feguš / 5. mesto Mirjana Drumlič in Tamara Lah / 
           5. mesto Aleš Škof in Andrej Vivod  

13. 6. / DP mali nogomet, Krško / 4. mesto ekipno 
27.6. / DP balinanje ekipno – DGN LJ / 4. mesto ekipno Ž / 7. mesto ekipno M 
27.6. / Športni ribolov – Nebova, Maribor / 1. mesto ekipno / 1. mesto posamezno Andrej Klančnik /  
           5. mesto posamezno Zvonko Bizjak / 12. mesto posamezno Jože Koser 

27. 6. / DP v tenisu v Radenci, DGNP-Murska Sobota / 3. mesto Aleš Škof / 7. mesto Andrej Vivod                                    
11. 7. / DP Orientacijski tek, Nova Gorica  /3. mesto posamezno Bedrija Črešnik - skupina B /6. mesto posamezno Andrej   
            Vivod - skupina A / 7. mesto posamezno Jože Koser - skupina C 
18. 7. / »Pozdrav poletju« Maribor odbojka na mivki (ŠRC Fontana), balinanje (balinišče Ljudski vrt) / 3. mesto MB A-moški /   
            3. mesto MB B ženska / 4. mesto MB A ženska 

8. 8. / DP odbojke na mivki v Rimskih toplicah, Celje / 1. mesto m.-  MB A (Aleš Škof in Robert Debevec) / 2. mesto ž. - MB  

            (Dijana Škof in Sanja Mertik) / 6. mesto - MB B (Dominik Mohorko in Boris Pavlin) / 6. mesto - MB B (Janja Feguš in Justina Vršič) 

8. 8. / Tekmovanje v ribolovu ob Brdinjskem jezeru na Ravnah na Koroškem, Dravograd / 2. mesto ekipno / 2. mesto posamezno 
          Andrej Klančnik / 7. mesto Zvonko Bizjak / 12. mesto Milan Šabeder / 18. mesto Jože Koser 
22. 8. / Tradicionalno ribiško tekmovanje na jezeru Vogršček, Nova Gorica / 6. mesto ekipno / 15. mesto Zvonko Bizjak / 16.   
            mesto Jože Koser / 24. mesto Milan Šabeder 
5. 9. / 7. Kolesarski maraton »Poli 2009 / 8. mesto Bedrija Črešnik 
12. 9. / Tekmovanje v ribolovu ob Preserskem jezeru-Preserje, Celje / 4. mesto ekipno / 4. mesto posamezno Andrej Klančnik 
26. 9. / Tradicionalni dravinjski turnir v ribolovu v Zreče, Slov. Konjice / 5. mesto ekipno 
10. 10. / Mednarodni turnir mali nogomet in odbojki, Sarajevo / 1. mesto Maribor – Ž. odbojke in 1. mesto DGN Celje – mali  
              nogomet (Aleš Šfof in Matej Tertinek) / Najboljši igralec: Aleš Škof / Najboljši golman: Matej Tertinek  
24. 10. / Reprezentanca gluhih in naglušnih futsal, Avstrija / Gabrijel Kravanja / Aleš Škof                                   
25. 10. / Reprezentanca gluhih in naglušnih futsal, Benedikt / Gabrijel Kravanja / Aleš Škof in Matej Tertinek                                   
21. 11. / Dravinjski super pokal v m. nogometu, Slo. Konjice / 4. mesto Maribor / Najboljši golman: Matej Tertinek 

11. 12. / Novoletni šahovski turnir Maribor / 1. mesto Milan Kotnik / 2. mesto Franc Perkovič / 3. mesto Srečko Pihler 
Poročilo pripravil: Strokovni delavec-sekretar 

Milan Kotnik 
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Mednarodnega turnirja v futsalu za gluhe, ki se je odvijal 20. marca v Avstrijskem Linzu, 
na katerem je sodelovalo 20 ekip iz vse Evrope, se je udeležila tudi ekipa našega društva.  
Našim nogometašem je uspel izjemen uspeh, saj so bili zmagovalci turnirja brez izgublje-
ne tekme in osvojili pokal in prehodni pokal turnirja. Igralec naše ekipe Viler Jovič je bil 
razglašen za najboljšega igralca turnirja, za kar je prejel pokal. 
 

 
 
 

Našim nogometašem čestitamo za dosežen uspeh. 
  

  

 

Društvo GNP Maribor 

Zmagovalci turnirja v Linzu nogometaši DGNP Maribor 
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Spremljanje igre soigralcev Tudi prekrški se dogajajo 

Polfinalna tekma Finale turnirja 

Prihod v Avstrijo Veselje zmagovalcev turnirja 

 

»Človek šele takrat spozna, da je bil srečen, 
ko bega po ruševinah izgubljene sreče.«  

                                                                                                                                Paul Country 
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Praznovanje dneva žena 

Sestanek v Društvu invalidov na Ptuju Predaja indukcijske prenosne zanke MOM  

Delavnice - izdelovanje lepljenke Snemanje TV SLO v Društvu za oddajo Prisluhnimo tišini 

 

»Življenje zahteva samo moč, ki jo imaš. 
Možno je eno samo junaško dejanje - da ne pobegneš.«                          

Dag Hammarskjold  
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ŠALE 
 

Janezek, kje imaš spričeva-
lo? vpraša oče. Janezek: 
Posodil sem ga Petru, da bo 
z njim prestrašil očeta.  

Dva klošarja sta se napotila 
v park in eden je vprašal: 
"Imaš s seboj star kruh za 
golobe?" "Ne, jaz jih jem kar 
brez kruha!"  

Po prekrokani noči vpraša 
Janez ženo: "Ti, ali je limona 
rumena?" 
"Seveda je." 
"Pa začivka ko jo stisneš?" 
"Seveda ne, ti tepec! Zakaj 
pa sprašuješ take neumnos-
ti?"  
"Ker sem potem ponoči ver-
jetno stisnil kanarčka v 
kavo."  

"Gospa, ali mi daste nekaj 
tolarjev za kruh?" je klošar 
prosil gospodinjo, ko mu je 
odprla vrata.  
"Najprej mi pokažite kruh!" 
 

"Kaj delaš tam zadaj, 
Boris?" vpraša učitelj učen-
ca.  
"Verjetno nič pametnega, 
kajne?" 
"Res je. Vas poslušam!"  
 

Sin vodje gangsterjev se 
vrne od mature. Oče ga 
vpraša: "Sine, kako je bilo 
na maturi?" 
Sin odvrne: "Krasno. Trije so 
me spraševali 3 ure, pa jim 
nisem nič povedal."  

OBLAČEK 
 

Pluješ v  
rahel svit in 

že te ni. 
Si v meglicah 

skrit? 
Ugledam te, 

potuješ v dalje. 
Le v sanjah si  

z menoj. 
Lahkoten me tešiš 

in siplješ 
blesk in jok 

kristalno čist. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

KRHKOST 
 

Včasih 
nepovabljena 

vstopam 
v tvoj svet. 

Sem te ranila? 
Boli? 

Nič ne rečeš? 
Tvoj molk 

je globoko v meni, 
v moji krhkosti, 

do drobcenega bitja 
in ptičjih vzgibov. 

Še manjša se zdim sebi. 
 

Majda Senica Vujanovič 

TVOJA BESEDA 
 

Čakam 
jo že celi vek. 

Kam si jo skril? 
Kje je tvoj 
zveneči 

čudežni napoj? 
Pesem je tvoja,  

a tudi del 
tihe dvojine. 
Pokloni mi  

niz za nizom 
v prasamoti. 

Z eno besedo me  
dvigni do zvezd. 

Sije 
lepše kot sonce, 
Kot vse kaplje  

zarje jutra. 
Tvoja beseda - 

neskončno mila, 
neizrekljiva 

iz tvoje globine, 
iz tvojih ust. 

Izpeta 
zame, samo zame. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 

»Časi se spreminjajo 
in  

z njimi tudi mi.« 
            



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, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, občine Podravja,  

Zavod RS za zaposlovanje Maribor, Zavod RS za zaposlovanje Ptuj. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

Članarina v letu 
2010: 

 

- zaposleni in upokojenci   

10,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

dijaki in otroci 

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

DRUŠTVO GLUHIH  IN  NAGLUŠNIH  PODRAVJA MARIBOR 

 

Društvo: 
Telefon: 
Faks: 

GSM sekretar: 
GSM predsednik: 

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

dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 - 12:00 

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

Sreda: 18:00 - 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

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

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 

Seja Upravnega odbora 


