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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«
Priprave
in vaje kulturne skupine »Tihi svet«
Gledališka skupina
»Tihi svet«
KO ČUTIŠ, DA SI NEKOMU POTREBEN

Barbara Slana-Dacaj

Lidija Salamon-strokovna sodelavka

Odbojka na mivki

Slovenska reprezentanca gluhih Futsal

UVODNIK
Pomembno obvestilo! Vse člane
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor obveščam, da vsi tisti
člani, ki še nimajo urejenega statusa
invalida oz. Odločbe ZPIZ-a za ocenitev telesne okvare, naj se oglasijo
v pisarni društva, kjer bodo dobili
vsa potrebna navodila in jim pomagali pri uveljavljanju njihovih pravic,
ki izhajajo iz izgube sluha.
10. novembra je bila seja na Ptuju
skupaj z iniciativnim odborom za
ustanovitev podružnice društva na
Ptuju. Seja je potekala v prostorih
Doma upokojencev Ptuj kateri so
nam ponudili uporabo prostora za
delovanje društva podružnice Ptuj.
Skupaj s sekretarjem Milanom Kotnikom in predstavnikom Doma upokojencev ter z našimi člani ptujske
občine smo si ogledali večnamenski
prostor in prostor za pisarno. Pisarniški prostor je prazen zato ga bo potrebno do novega leta opremiti s
pisarniškim pohištvom, telefonom,
računalnikom in internetnim priključkom. Naši člani iz Ptujske občine
so zelo zadovoljni s prostori. Priprave Ptujčanov in naše strokovne službe so že v polnem teku, urejanje prostorov in plan aktivnosti za podružnico pa bomo nadaljevali v prihodnjih dneh. Dogovorili smo se, da bo
ustanovna seja podružnice Ptuj 26.
novembra 2009 v teh novih prostorih.
Razpis za tehnične pripomočke že
poteka, zato pozivam vse gluhe člane, ki se želijo prijaviti na razpis, da
se oglasijo osebno v pisarni društva
v času uradnih ur, kjer bodo osebno
izpolnili obrazec. Razpis za prijavo
traja do 7. decembra 2009. Prav tako
pa je Odbor naglušnih na Zvezi razpisal donacije za tehnične pripomočke za naglušne, za prijave je zelo
malo časa zato pohitite s prijavami.

Vsi, ki se želite udeležiti novoletnega srečanja se prijavite pri Majdi
Kores do 17. decembra.
Priprave na gledališki festival intenzivno potekajo že dva meseca. Gledališka skupina »Tihi svet« bo nastopila na Gledališkem festivalu v Žalcu, ki bo 21. novembra 2009. Vabljeni tudi vsi ostali, ki si želite ogledati Gledališki festival.
Naš sekretar društva Milan Kotnik se
je 10. novembra udeležil 1. seje Sveta invalidov na Mestni občini Maribor. Na seji je izpostavil problematiko invalidov sluha in podal številne
predloge za izboljšanje življenja gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi v
Mestni občini Maribor.
Ker so lani izdelane nove članske
izkaznice vsebovale napačne podatke smo jih letos januarja vrnili nazaj
na Zvezo, kjer pa do danes niso znali
urediti izdelave novih izkaznic (za
primer: če naročiš novo osebno izkaznico na občini jo dobiš v cca. 5 do
14 dneh, zdravstveno izkaznico
dobiš v 3 do 5 dneh). Številni člani
(pri nas je bilo kar 67 reklamacij
izkaznic, na novo se jih je včlanilo
51, skupaj kar 118 članov še nima
novih izkaznic) se pritožujejo in
sprašujejo kdaj bodo dobili nove
izkaznice. Na žalost se zaradi nesposobnosti Zveze in zavlačevanja izdelave novih izkaznic dogaja, da smo
prisiljeni izdajati dvojnike izkaznic
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(stare kartonske izkaznice) s čimer
pa si delamo medvedjo uslugo, saj s
tem vnašamo negotovost in nezaupanje pri institucijah, kjer se moramo
predstaviti s to novo ali staro izkaznico, zaradi česar imamo člani nemalo problemov pri uveljavljanju članskih popustov in pri urejanju drugih
zadev.
Informacije, vabila in tekoči dogodki
so dostopni na naši spletni strani
www.dgnp-mb.si.
Vabim vse gluhe in naglušne člane,
da naj napišejo čim več zgodb, člankov o svojih težavah, problemih in
kratenju pravic pri vključevanju v
življenje in delo ter tudi o dogodkih
na katere jih vežejo lepi spomini za
objavo v časopisu Naš glas.
predsednik
Bedrija Črešnik

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711 031 316 040 dopol. in popoldan

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popoldan

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popoldan

KAJA ZLATKA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 od 8.00 do 18.00
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ČESTITKE
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 družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji
izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji /
Časopis.
Info Društva

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Edvard Čadež
Robert Debevc
Andrej Drozg
Stanislav Fakin
Andreja Gumzej
Simona Hercog
Ivan Heričko
Veronika Hribar
Janko Kar
Zvonimir Kojc
Marjan Kopčič
Marjan Koronik
Lidija Majcen
Janez Mar
Milan Marolt
Zarifa Pihler
Radovan Milenovič
Hermina Namestnik

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

Janja Obu
Nežika Perkovič
Elizabeta Plohl
Barbara Polič
Martina Potočnik
Simona Rebernik
Slana Gorazd
Stanislav Slavič
Branka Šijan
Vinko Štraus
Sanja Mertik
Cecilija Trefalt
Marija Trefalt
Silvester Trefalt
Katarina Vučkovič
Katarina Zelenik
Hilda Žerak
Cilka Žnider

»26. novembra 1933 je minilo 76 let od I. sestanka Društva gluhonemih v
Mariboru za Dravsko banovino«
Izpis iz Velikega adresarja Maribora, Celja in Ptuja (arhiv društva in Register društev v Mariboru)
November 2009
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SEKRETARJEV KOTIČEK
Konec oktobra smo na 2. redni seji Upravnega odbora
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (Zveza)
doživeli pravo vrsto razočaranj ob obravnavi naše prošnje za povečanje finančnih sredstev za delovanje in
izvajanje posebnih socialnih programov v Podravju in
za novoustanovljeno podružnico Društva na Ptuju. Najprej vodstvo Zveze večini naših članov iz Ptuja sploh ni
dovolilo prisostvovati seji ter so morali več ur čakati na
hodniku Zveze, kasneje pa so jih celo nagnali iz prostorov Zveze ven na mrzlo, kjer so potrpežljivo počakali do
Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
konca. Na samem sestanku poleg vrste zavajajočih
izjav s strani vodstva Zveze, sta tudi oba predsednika društev Sašo
Lukič iz Mestnega društva gluhih Ljubljana in Matevž
Marinko iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice izjemno poniževalno govorila
o delu našega mariborskega društva ter navajala
neresnične podatke o članstvu zaradi česar sem
protestno zapustil sejo (kot je razvidno iz kasneje
dobljenega zapisnika seje Upravnega odbora Zveze
je bila naša vloga zavrnjena brez enega evra dodatne pomoči). Skupaj s prezeblimi člani iz Ptuja smo
zapustili neprijazno Ljubljano ter se na postanku ob
Gluhi in naglušni člani iz Ptuja in strokovni delapoti v Trojanah dogovorili, da nas takšna sprenevevec-sekretar Milan Kotnik pred Zvezo
danja, nerazumevanja in poniževanja ne bodo ustavila pri našem poslanstvu pomagati vsem gluhim, naglušnim in gluhoslepim ne glede na
to kje v Podravju ali širše prebivajo. Kljub vidnem razočaranju navzočih gluhih članov iz
Ptuja smo te dogodke sprejeli kot eno grenko izkušnjo več v našem svetu tišine, dogodek,
ki ga je potrebno čim prej pozabiti ter vztrajno nadaljevati svoje lastno, dobro začrtano
delo in s skupnimi močmi strokovne službe društva ter ob vzajemnem sodelovanju z vsemi člani in družbenega okolja poskusiti pridobiti dodatna sredstva iz drugih virov s čimer bi
omogočili nadaljnje nemoteno izvajanje posebnih socialnih programov ter podporo k ustanovitvi podružnice Društva na Ptuju.

Razgovor v pisarni

Stran 4

V začetku novembra smo nadaljevali z aktivnostmi strokovne službe z namenom omogočiti lažje in nemotene pogoje za delo in izvajanje
posebnih socialnih programov v Društvu tudi v
naslednjem letu. Prijavili smo se na razpis
Zavoda RS za zaposlovanje ter v sodelovanju
z Mestno občino Maribor in Mestno občino
Ptuj potrdili vključenost v program javnih del
za štiri gluhe brezposelne osebe, ki bodo opravljale dela in naloge v okviru že obstoječih
posebnih socialnih programov Društva.
NAŠ GLAS
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Župan Mestne občine Ptuj g. Štefan Čelan

Posebej smo veseli
osebne
podpore
župana iz Mestne
občine Ptuj g. Štefana Čelana, ki je
novim vključitvam v
program javnih del v
letu 2010 osebno dal
soglasje tudi pri
Mestna občina Ptuj
nameri o ustanovitvi
podružnice Društva na Ptuju in s tem poudaril aktivno
sodelovanje Ptujske občine.

Ob tem je potrebno izraziti posebno zahvalo Mestni
občini Maribor, ki že vrsto
let sofinancira program
javnih del in izvajanje
posebnega
socialnega
programa Društva na področju informiranja članstva
in osveščanja širše javnosti ter je tudi v letošnjem
letu izrazila interes in potMestna občina Maribor
rebo po izvajanju tega
posebnega
socialnega
programa, hkrati pa so nam z izjavo o javnem interesu za izvajanje programa javnih del odobrili vključitev
še ene gluhe brezposelne osebe v letu 2010, kar vse
Župan Mestne občine Maribor
kaže na izjemno strokovno utemeljeno potrebnost, dobro izvajaFranc Kangler
nje teh programov in pravilno usmerjenost našega društva, da
vsem članom enakopravno zagotavljamo dostop do številnih
posebnih socialnih programov na področju delovanja Društva.
Z uspešnimi prijavami Društva na razpise Zavoda RS za
zaposlovanje dajemo zelo velik poudarek socializaciji, socialni
vključenosti številnih gluhih, pomagamo pri reševanju veliko
pogosto nerešljivih problemskih situacij gluhim, naglušnim in
gluhoslepim osebam ter osebam, ki se kadarkoli srečujejo z
gluhoto, naglušnostjo oz. izgubo sluha, hkrati pa pomagamo
pri razvoju in ohranitvi delovnih sposobnosti gluhih in naglušnih brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del s pomočjo katerih lahko izvajamo
te za gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi izjemno pomembne posebne socialne programe
s katerimi jim omogočamo bolj enakopravno življenje v družbi.

»Lepe besede tako malo stanejo, a so tako veliko vredne.«
George Herbert
November 2009
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Sekretar Milan Kotnik v razgovoru
s podžupanom Mestne občine Maribor
Rokom Pečetom

10. novembra sem se udeležil 1. seje Sveta invalidov
na Mestni občini Maribor. Na seji sem ponovno izpostavil problematiko invalidov sluha in podal številne
predloge za izboljšanje življenja gluhih, naglušnih in
gluhoslepih ljudi v Mestni občini Maribor. Mestna
občina Maribor je z ustanovitvijo Sveta invalidov
naredila velik korak naprej k cilju zagotoviti pogoje za
naziv »Invalidom prijazno mesto«. Verjamemo, da
bodo naši pisni predlogi za izboljšanje možnosti invalidov sluha upoštevani v Akcijskem načrtu Mestne
občine Maribor in bomo uspešno nadaljevali začeto
sodelovanje z mestnimi službami za izboljšanje pogojev življenja gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb na
vseh ravneh.

Meseca novembra in decembra bomo nadaljevali s številnimi aktivnostmi. Z informiranjem članov vsako sredo
člane na okrogli mizi obveščamo o aktivnostih in novostih iz številnih področij delovanja društva in ostalih
pomembnih dogodkih. Kratke povzetke informacij sproti
tedensko objavljamo tudi na naši spletni strani http://
www.dgnp-mb.si, kjer objavljamo še druge pomembne
informacije o delu, dejavnosti, sekcijah društva. Na
spletni strani društva imamo objavljen tudi arhiv časopisa Naš glas, ki je izšel v zadnjih dveh letih.

Pogovor s podpredsednikom Zveze

Sekretar Milan Kotnik in g. Franc Kos

Objavili smo razpis Obveščanje članstva na info-okrogli mizi
za tehnične pripomočke za gluhe člane na podlagi katerega vsako leto pomagamo veliko gluhim pri pridobitvi
tehničnih pripomočkov, ki jih ne zagotavlja nobena
državna institucija, kar je povsem nerazumljivo ravnanje s strani Republike Slovenije, saj se opredeljuje kot
socialna država, ki naj bi vsem enakopravno omogočala dostopnost tehničnih pripomočkov za premagovanje
številnih ovir s katerimi se srečujejo gluhi ljudje v svojem življenju. Prav tako pa je Odbor naglušnih na Zvezi
razpisal donacije za tehnične pripomočke za naglušne,
ki jih je zbralo podjetje RT-TRI, za prijave je zelo malo

časa zato pohitite s prijavami.
V društvu imamo na razpolago še nekaj celodnevnih kart
za kopanje v Termah Ptuj in 4
-urnih popoldanskih kart za
Terme Fontana z namenom
zagotoviti čim več članom Terme Fontana imajo veliko in kvalitetno ponudbo storitev za ohranjanje zdravja
ohranjanje zdravja s pomočjo
rekreativnega kopanja kar je objavljeno na oglasni deski društva, spletni strani ter večkrat
obvestimo članstvo na informativni okrogli mizi vsako sredo.
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Športnice in športniki mariborskega društva

Člani športne sekcije nadaljujejo s pripravami na 5.
Mednarodni turnir v futsalu, ki ga bomo organizirali naslednje leto v januarju in zbirajo vedno več donatorskih
sredstev s prošnjami, ki smo jih pripravili v strokovni
službi društva. Vsem dosedanjim donatorjem se najlepše zahvaljujemo za njihovo nesebično pomoč. Oktobra
je bila ob sodelovanju naših športnikov/igralcev futsala
zelo pomembna tekma v Benediktu med Avstrijo in Slovenijo. Za izjemno dobre uvrstitve in dobre športne
rezultate vsem iskreno čestitamo in jim želimo še naprej veliko športnih uspehov.

Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnodelskih delavnic, kjer sodeluje vedno več
članic smo prilagodili potrebam članov in ga sedaj izvajamo ob vseh večjih obeležjih ter
praznikih. Informacije o tečaju dobite pri mentorici Zlatki Hötzl in so objavljene na oglasni
deski.
Za vodenje tečaja slovenskega znakovnega jezika ob
sredah popoldan pa se zahvaljujemo tolmačici Zlatki
Hötzl, ki poučuje jezik gluhih in udeležence uči komunikacije v govorici rok (enajst polnočutnih udeležencev), saj s tem večletnim organiziranjem tečajev učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih in s predstavljanjem našega jezika med polnočutnimi ljudmi širimo
znanje o gluhoti in o ljudeh, ki že vse svoje življenje
živijo v svetu tišine.
Na področju kulture člani kulturne sekcije že dva
Udeleženci tečaja SZJ
meseca aktivno vadijo, saj se pripravljajo na gledališki
festival, ki bo letos v Žalcu in ga organizira Celjsko
društvo. Verjamem, da nas bodo vsi nastopajoči na festivalu s svojim gledališkimi točkami
in izvirnostjo spet presenetili. Mlada gluha dekleta veliko vadijo in pripravljajo plesne točke za številne prireditve v novoletnem času. V Društvu pa se trudimo, da jim omogočimo
vse pogoje za nemoteno delo in vaje in smo veseli, da se ponovno vedno več mladih ljudi
vključuje na številnih področjih.
Članom in članicam se zahvaljujem za njihovo podporo pri mojih prizadevanjih za čim
boljše delo ter za njihove predloge s katerimi omogočamo dobro izvajanje naših posebnih
socialnih programov. Verjamem in vidim, da sem po le dveh letih vodenja strokovne službe kot strokovni delavec-sekretar v društvu s pravim spodbujanjem in omogočanjem
pogojev za udejstvovanje na številnih aktivnostih za invalide sluha uspešno delal in se
uresničujejo besede moje predhodnice-naše sekretarke Pike, ki je želela, da naj gluhi ljudje delamo za gluhe, saj le sami najbolje prepoznamo svoje stiske in težave ter znamo
pravočasno pokazati kje so problemi, in na tak način omogočamo enakopravno vključevanje v življenje in družbo ne glede na našo izgubo sluha, s katero smo drugače zelo prikrajšani v slišečem okolju.

»Premagaj samega sebe pa boš premagal svet«
November 2009
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Polonca Burgar-Pika

Polonca Burgar – Pika kot nosilka posebnih socialnih
programov še danes aktivno sodeluje v Društvu in s
svojimi bogatimi izkušnjami in nasveti. Zato se na tem
mestu iskreno zahvaljujem za njeno nesebično mentorstvo in vztrajno poudarjanje načela pravičnosti, strokovnega dela in za njeno pogostokrat prav požrtvovalno in
z veliko lastnimi odrekanji zagotavljanje pogojev, da
smo danes lahko ponosni na svoje uspehe, na naše
Mariborsko društvo, na svoje dobro opravljeno delo in
več kot vzorno medsebojno sodelovanje članov društva.

Želimo si, da kljub
večkratnim razočaranjem, pogostim nerazumevanjem
okolice, da bomo ob pomoči društva in družbe že
danes enakopravni del družbe.
Kar v nas zbuja upanje pa je dejstvo, da obstajajo tudi
številni polnočutni ljudje, ki so naši prijatelji, ki najdejo
razumevanje za naše probleme v svetu tišine, znajo
iskreno podati roko in imajo čas za pogovor z nami gluhimi, naglušnimi in gluhoslepimi ljudmi.
Ponovno vabimo gluhe in naglušne članice in člane
Prijetno druženje s Piko
društva, da uredijo svoj status invalida in z Odločbo
ZPIZ-a pridobijo oceno svoje telesne okvare, naj se pravočasno obrnejo na strokovno
pomoč v pisarni društva, saj bomo le tako s skupnimi močmi in ob pomoči drugih institucij
s katerimi dobro sodelujemo pravočasno in uspešneje reševali vse druge zaznane probleme gluhih in naglušnih članov, ki izvirajo iz svoje invalidnosti.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

Vaje kulturne skupine »Tihi svet«

Prijetno druženje športnikov
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ČLANI PIŠEJO
KAMP NA NORVEŠKEM OD 28. 6. DO 12. 7. 2009
(nadaljevanje iz prejšnje-oktobrske številke časopisa Naš glas)

8.7.2009, sreda
Zjutraj ob sedmih sva s Kajo-Zlatko telovadili, ob devetih smo imeli zajtrk. Pripravili smo si znova hrano za
izlet. Po zajtrku smo si pripravili torbo in ob desetih smo
šli z avtobusom iz kampa v Haugseter, v malo, tipično
jezersko hiško. Tam smo si zakurili kamin, se zabavali
in igrali, ogledali kraj, pekli hrenovke na ognju … KajaZlatka, David in jaz smo se igrali Človek ne jezi se.
Okrog treh smo se vrnili v kamp, so ogledali film na
računalniku in se udeležili likovne delavnice. Skupaj z
ostalimi prijatelji smo barvali različne lesene okrasne
predmete. Ob pol sedmih smo imeli večerjo. Ob osmih
Ustvarjalne delavnice
smo se zbrali v skupnem prostoru. Od naših vodilnih
smo dobili nalogo, da v treh skupinah sestavimo nekaj zabavnega in to predstavimo v petek zvečer. Nastopali naj bi kot naši Idoli na televiziji. Še kakšni dve uri smo razmišljali in v
mislih ustvarjali.
9.7.2009, četrtek
Zjutraj sva spet ob sedmih telovadili s Kajo-Zlatko. Ob
devetih smo imeli zajtrk. Po pol enajstih smo v majhnih
aktivnostih že streljali z lokom. Vadili smo za olimpijske
igre, ki so bile naslednji dan. Potem smo vadili v telovadnici, imeli smo fitnes. Po kosilu, ko smo se malo spočili, smo se pripravljali na naš petkov nastop. Ob plesu
smo se zelo zabavali in ogromno nasmejali. Ob štirih
smo šli z dvema dekletoma, ki delata v taboru, na
pohod v hribe. Pogled in narava sta bila prečudovita.
Malo smo postali, uživali, naredili nekaj slik in se vrnili
nazaj v dolino. Po večerji v taboru smo imeli kratek razUtrinek iz pohoda
govor glede našega nastopa. Voditeljem smo razložili,
kaj smo izbrali in kakšne rekvizite potrebujemo in kaj bomo oblekli za jutrišnji nastop.
Potem smo igrali Uno karte in se zabavali.
10.7.2009, petek
Zjutraj smo se zbudili ob pol devetih, ob devetih smo imeli zajtrk. Ta dan smo imeli olimpijske igre. Razdeljeni smo bili v pet skupin. Spopadli smo se v petih disciplinah in sicer, v
metanju krogcev na stojalo, nato smo tekli za čas, streljali s puško, streljali z lokom in
metali vodne balone v posodo. Do razglasitve rezultatov smo imeli uro časa in ker smo bili
mi trije že tako olimpijski, smo se poizkusili še v igri Človek ne jezi se. Pri kosilu nam je
organizatorka Lions kluba svečano sporočila, da je zmagala naša skupina. Ampak, na
lovorikah nismo smeli počivati, zato smo šli naprej vaditi za večerni nastop Idolov. Vmes
smo imeli še eno popoldansko aktivnost, tako smo jezdili konje približno eno uro. Ob pol
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sedmih smo imeli večerjo. Po večerji smo znova vadili za nastop. Vse bližje je bila ura
»Idolov«, tako, da smo se še zadnji trenutek uspeli preobleči in našminkati. Ob devetih se
je začelo z nastopom šestih skupin. Bili smo tretji po vrsti. Naši plesni točki so se zelo
nasmejali, mi pa zelo zabavali in uživali. In, da je bil dan popoln, smo tudi tokrat bili zmagovalci. Počastili so nas s pijačo po izbiri. Kot na vsaki Evroviziji ali Idolih, smo tudi mi
morali ponoviti zmagovalno točko. Tako dobre volje smo potem še naprej vsi skupaj plesali na disko zabavi dolgo v noč.
11.7.2009, sobota
Po dolgi noči smo smeli spati do devetih. Bil je naš zadnji dan, ki smo ga preživeli skupaj.
Po zajtrku smo se peljali z avtobusom v mestece Valdres, kjer smo si še zadnjič lahko ogledali lepote Norveške. Zadnje nakupe spominkov za naše najdražje smo
opravili v malem mestecu Beitostølen. V kampu je že
dišalo po kosilu, žal našem zadnjem. Popoldne smo
preživeli v svojih sobah, saj smo pakirali in se pripravljali za skorajšnji odhod. Ob pol sedmih zvečer smo
imeli zadnje skupinsko slikanje. Tako nam je ostala
samo še slavnostna poslovilna večerja, znova z vsemi
dobrotami Norveške. V našem prostoru za druženje
smo nam organizatorji podelili priznanja, ki so nastala
Na zaključni večerji z gostiteljem
za vsakega posebej na osnovi njegovih dogodivščin.
Nekateri pa so pomislili prav na vse in so imeli še darila iz svojih držav. Nato smo se vrnili
v jedilnico, sklenili krog okrog prižgane sveče, zapeli pesem in upihnili svečo. Tako smo
se ob solzah poslovili vsak od vsakega in s tem zaključili naše prelepo druženje.
12.7.2009, nedelja
Zjutraj ob pol sedmih smo vstali stvari in odšli na zajtrk.
Bili smo bolj molčeči, kot običajno. Avtobus pred našim
bivališčem nam je dal vedeti, da odhajamo. Pomahali
smo si še zadnjič v slovo, nakar smo se tri ure in pol
vozili v Oslo. Tam smo čakali polnih pet ur da smo poleteli v Frankfurt. Še zadnji prestop na letalo za Slovenijo.
Pozno zvečer smo prispeli na letališče Jožeta Pučnika
in, če do sedaj nismo imeli občutka, da je 14 dni že
minilo, smo ga dobili, ko smo na letališču zagledali
našega člana Mitjo Tomažiča z rožami.
Zadnji trenutki na Norveškem

Lea Lukner

» Srce je kot steklo: ko ga razbiješ, ga ne spraviš več skupaj.«
Theodore Roosevelt
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Poletje z mladimi gluhimi
V soboto, 1. 8. 2009, je bil zelo lep sončen in vroč dan.
Mladi gluhi člani iz Mariborskega društva smo se zjutraj
zbrali v toplicah Terme Ptuj. Poiskali smo si prostor pod
drevesi, saj je sonce močno pripekalo. Klepetali smo,
se zabavali in veliko kopali. Tudi po toboganu smo se
spuščali. Kasneje smo igrali odbojko na mivki. Po prijetnem druženju smo se odločili, da gremo vsi na pico. Ko
se je zunaj stemnilo in ob prijetnem klepetu se še nismo želeli ločiti, zato smo se odločili, da se gremo še
malo zabavati na ptujsko noč.
Dan je kar prehitro
minil ob druženju s prijatelji, saj je bilo veliko smeha in
zabave. Zato smo se dogovorili, da se ponovno srečamo v Moravskih toplicah. Za cenejše kopanje v Moravcih smo prosili našega sekretarja Milana Kotnika, da
uredi nakup cenejših kart, kar je tudi uspelo in smo mu
za to pomoč hvaležni.
V nedeljo 23. 8. 2009
smo se ponovno srečali v Moravskih toplicah. Janja in jaz sva prišli malo
pozneje, ker sva bili v službi. Bilo je pravo vreme za
uživanje v bazenu. Naši skupini se je pridružil par iz
Murske Sobote. Takoj smo se dogovorili za igro in sicer
spuščanje po toboganu. Moški so se odločili za rumeni
tobogan, Sanja in jaz za zeleni tobogan ter ostali prijatelji za modri tobogan. Igra je bila zelo vznemirjena in
adrenalinska, saj so tobogani grajeni tako, da moraš
imeti tudi nekaj korajže, da se spuščaš po njem. Seveda smo se zraven strahu, ki je bil
prisoten tudi veliko nasmejali in uživali v spustu in plavanju v Moravskih Toplicah.
Druženje je bilo čudovito in poslovili smo se z nepozabnimi doživetji.

Mirjana Drumlič

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU

Začetek izdajanja

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

časopisa »NAŠ GLAS«
Junij 2000

www.dgnp-mb.si
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Gluhi člani so dobili brezplačne karte v kinu Planet TUŠ
V Planetu Tuš Maribor so dali kino vstopnice za ogled filma za gluhe
in naglušne člane Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in je
bilo tokrat že tretjič. Nato je predsednik
Bedo poskrbel za obvestilo in vprašal gluhe in naglušne člane, kdo želi iti pogledat
film v kino. V sredo, 21. 10. 2009 ob 19h
smo se zbrali v kinu Planet Tuš Maribor in smo nekateri kupili
pijačo in pokovko. Šli smo v dvorano in sedli v svoje sedeže.
Najprej so izžrebali nagrade za obiskovalce. Gledali smo film
Počitnice za odrasle. To je romantična komedija. Bil je čudovit
film in prijeten večer. Ko se je končal film smo šli smo ven iz dvorane in opazili, da je bila
v prostoru pred blagajno pripravljena pogostitev s pecivom in različno pijačo: belo in rdečo vino, mešani sokovi. Malce smo se še pogovarjali in odšli domov s prijetnim občutkom, da imajo tudi v Planet
TUŠ posluh za nas gluhe in naglušne ljudi in so nam že trikrat omogočili ogled filma s podnapisi. Res smo bili veseli, da smo si pogledali film.
V svojem in imenu vseh gluhih in naglušnih udeležencev se zahvaljujemo za nepozabno
doživetje v Planetu Tuš.
Lea Lukner

Državno prvenstvo v futsalu v Krškem
13. junija 2009 smo se zbrali v OŠ Leskovec, kjer se je potekalo državno prvenstvo v futsalu. Organizator je bilo DGN Posavja Krško. Bilo nas je 5 ekip. V dvorani nas je pozdravil
predsednik športne sekcije DGN Posavja Krško. Tekme so potekale 2 krat po 10 minut.
Igra je bila zelo napeta in precej naporna. Prišla je televizijska snemalna ekipa, ki je posnela tekme. Nekateri igralci so dali tudi intervju. Naša ekipa je ugotovila, da smo premalo
trenirali zato se moramo za naslednje prvenstvo bolje pripraviti. Po končanem prvenstvu
so podelili pokale zmagovalni ekipi.
Rezultati DP v futsalu:
1. mesto - DGN Celje
2. mesto - MDGN Sl. Konjice
3. mesto - DGN Ljubljana
4. mesto - DGN Posavja Krško
5. mesto - DGN Podravja Maribor

Andrej Vivod

» Upanje je dober zajtrk in slaba večerja. «
Francis Bacon
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KO ČUTIŠ, DA SI NEKOMU POTREBEN

Barbara Slana-Dacaj skupaj s strokovno sodelavko
Lidijo Salamon

Ko se otrok rodi zdrav in vidiš, da
so starši srečni si zadovoljen tudi
sam, a seveda prav vse ni tako
Prihajam
rožnato. Živimo v času, ko ni vse
tako kot bi moralo biti, v času velika brezposelnost, recesije, nizkih osebnih dohodkih, ko ni stanovanj za mlade družine in še bi lahko naštevala.
Ampak življenje je le eno in vsi si želimo živeti
kakovostno in nuditi svojemu otroku največ, vendar to vsakemu ne uspeva, pa ne zato, ker ne bi
hotel temveč, ker so okoliščine takšne, ki ti to ne
omogočajo.

Tokrat ne gre le za srčnost temveč enostavno
čutiš, da moraš nekomu pomagati, ki mu ni ravno
rožnato v življenju.
Barbara Slana-Dacaj bo kmalu postala mamica, je
naša gluha članica, ki je v društvu zaposlena preko javnih del.
Ker bo Barbara že čez nekaj mesecev doživela
najlepši trenutek v življenju, sem se odločila, da ji
na nek način pomagam .Odšla sem v eno izmed
mariborskih trgovin z otroškimi oblačili in jih prosila ali bi lahko pomagali Barbari z darovanjem otroških oblačil. Seveda so v trgovini takoj našli posluh
in priskočili na pomoč ter podarili velik paket otroških oblačil.

Otroška oblačila

V torek 10. novembra sva skupaj s sekretarjem
Milanom Kotnikom paket otroških oblačil izročila
Barbari, ki je bila zelo vesela, da smo jo tako presenetili. Zahvalila se je za izkazano pomoč ter z
nasmehom na obrazu občudovala vsako oblačilce
posebej.
Iskrena hvala ge.Šraj za njeno dobro srčnost in
darovan paket otroških oblačil.
Dobro je delati dobro.
Lidija, Barbara in Milan Kotnik-sekretar

Mladi družini želim vse najboljše in veliko sreče ob
bližajočem se dogodku.
Lidija Salamon
strokovna sodelavka
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ZMAGA V SVETU »TIŠINE«
V Benediktu sta se v povratnem srečanju pomerili reprezentanci gluhih in naglušnih
igralcev futsala iz Slovenije in Avstrije. V soboto, 24.10.2009 sta reprezentanci odigrali
prvo srečanje v Avstriji, razšli sta se z remijem, danes pa so v Benediktu Slovenci povsem nadigrali Avstrijce in zabeležili visoko zmago. Srečanji z Avstrijo spadata v sklop priprav naše reprezentance na EP v Latviji 2010,
Slovenija - Avstrija 11:3 (5:1)
Včerajšnje srečanje v Avstriji se je končalo brez zmagovalca, rezultat je bil 7:7, tokrat pa
je bila zgodba v Benediktu povsem drugačna. Srečanje si je ogledalo bolj malo gledalcev in to kljub temu, da je bil vstop prost, vsi prisotni pa smo lahko uživali v lepih ter domiselnih akcijah in veliko zadetkih. Predvsem naša reprezentanca je postregla s širokim
repertoarjem uigranih akcij, menjavo ritma in ne nazadnje z zelo učinkovito realizacijo.
Selektor Gabrijel Kravanja je z reprezentanco uspel uigrati kar nekaj učinkovitih akcij,
res pa je, da so se tokrat Avstrijci prikazali kot zelo skromna ekipa.

Slovenska Futsal reprezentanca gluhih

Od prvega sodnikovega piska je Slovenija igrala agresivno s pokrivanjem po celem igrišču, kar je prav gotovo zelo privlačno za gledalce. Že v 1. minuti smo videli lepo akcijo v
kateri sta sodelovala Buljubašič in Starc, slednji pa je za malenkost zgrešil okvir vrat.
Minuto za tem je Škof dobil žogo na nasprotni polovici, preigral avstrijsko obrambo in
efektno zaključil s strelom po tleh za 1:0. V 4. minuti je Koch zadel vratnico, naši so vrnili
z lepo akcijo, Jovič je podal do Banoviča, ta je lepo zaposlil Dvorančiča, ki pa je zadel
okvir vrat. V 6. minuti sta kombinirala Berger in Koch, strel slednjega pa je zletel mimo
naših vrat. Dve minuti za tem se je izkazal avstrijski vratar, ko je ubranil nevaren poizkus
Joviča, ki se je po sodelovanju z Banovičem in Škofom znašel sam pred njim. Nekaj
sekund za tem je Weinder močno streljal s kakšnih 10m, vendar je bil vratar Tertinek na
mestu. V isti minuti beležimo hiter protinapad naših, Škof je ukradel žogo in potegnil na
nasprotno polovico, vendar je bil nekoliko preveč sebičen in je namesto podaje do
Buljubašiča, streljal slabo in mimo vrat. V 10. minuti je Dvorančič po dolgi podaji matiral
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nasprotnega vratarja za 2:0, nekaj sekund za tem pa nov zadetek Slovenije. Jovič in
Dvorančič sta pripravila priložnost za Buljubašiča, ki je povišal na 3:0. V 14. minuti je
Škof sprejel žogo v kazenskem prostoru Avstrije, se lepo otresel svojega čuvaja ter iz
obrata zadel za 4:0. Avstrijci so zmanjšali v 15. minuti, po podaji iz kota je zmedo v slovenski obrambi izkoristil Molterer za 4:1, kmalu za tem še ena priložnost za goste, vendar je strel Kocha ubranil vratar Tertinek. Minuto za tem lepa akcija naših, po podaji iz
stranskega auta se je pred vratarjem znašel Buljubašič, vendar je strel zaustavila prečka. Dve minuti za tem lep prodor Memiča, ki je po samostojni akciji povišal na 5:1. Pred
koncem polčasa so imeli Avstrijci še dve priložnosti, vendar je poizkusa Kocha in Sekerja
zaustavil naš vratar.
V 22. minuti se je Škof ponovno izkazal z lepo solo akcijo. Najprej je preigral Moltererja,
nato še Kocha in nekoliko s strani ter iz precej težkega položaja, z levico zabil žogo v
mrežo za 6:1. Minuto za tem je Koch H. močno streljal, vendar je bil Tertinek na mestu, v
26. minuti pa nov zadetek Slovencev. Šmid je lepo zaposlil Banoviča, ki se je znašel
sam pred nasprotnim vratarjem in ga ukanil za 7:1. Minuto za tem protinapad Joviča, ki je
nesebično podal do Banoviča za nov zadetek. V 30. minuti so Avstrijci dosegli svoj drugi
zadetek, vratar Tertinek je bil nekoliko pokrit, Koch A. pa je s špičko pospravil žogo v
slovensko mrežo. V 34. minuti globinska podaja Starca do Dvorančiča, kateremu ni bilo
težko zadeti za 10:2. Dve minuti pred koncem srečanja so Avstrijci izvedli kot, Preda se je
znašel sam pred Tertinekom, ki pa je strel ubranil. Nekaj sekund za tem atraktivna
podaja Škofa s peto do Vucetiča, ki pa je iz ugodnega položaja zgrešil. Zaradi izpolnjenega bonusa akumuliranih prekrškov so imeli gosti v 39. minuti strel z 10m, v naša vrata
je vstopil Erčulj, ki pa ni uspel zaustaviti strela Moltererja, ki je zadel za 10:3. Naši so po
zadetku krenili iz centra, takoj napadli in Šmid je prodrl skozi presenečeno obrambo Avstrije ter postavil končni izid srečanja 11:3.
Vsekakor več kot zasluženo visoka zmaga Slovenije, ki je v vseh elementih nadigrala
goste iz Avstrije ter bila za najmanj dva razreda boljša reprezentanca. Vzdušje na tribunah pa je bilo povsem drugačno, kakršnega smo vajeni na »klasičnih« futsal tekmah. Že
ob igranju himne Avstrije in Slovenije smo bili priča ganljivemu prizoru, ko je prevajalka
z mimiko »pela« našo Zdravljico, kar je za nas »normalne« ljubitelje futsala povsem drugačen ter poseben prizor.
Slovenska reprezentanca gluhih je tako opravila prvi test v pripravah na EP v Latviji, ki
bo na sporedu novembra 2010 in s takšnim delom ter pristopom, se lahko nadejamo vsaj
zelo pozitivne ter dostojne prezentacije slovenskega futsala, ki se igra ter odvija predvsem v "tišini", vendar veliko ne zaostaja za futsalom normalnega sveta. Sploh pa ne kar
se tiče emocij.
Gabriel Kravanja

» Stori kar moreš - s tem, kar imaš, in tam,kjer si.«
Armenska modrost
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Dragi otroci!
Rdeč nosek, svetle oči, jelenček Rudolf po zraku leti,
v saneh, ki jih vleče
sem lepa darila naložil.
Te lepo pozdravljam in ti
vesel božič želim.
Pridi v društvo v PETEK, 18. decembra 2009, ob 18 uri, kjer te čaka
darilo.

Tvoj Božiček

VABILO
NOVOLETNO SREČANJE
V soboto, 26. decembra 2009,
v gostišču Černe v Razvanju ob 13. uri.

Prijave zbira ga. Majda Kores do
srede, 17. decembra 2009,
(velja za člane Društva GNP MB s plačano članarino).

Pripravili bomo kulturni program, ter presenečenje večera…

Vljudno vabljeni!
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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 omogočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku.
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate
na sledeči način:
- Mobitel: SMS sporočila , Videoklic (UMTS)
- računalnik: Videoklic 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

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje 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, nedeljah in praznikih.
Info Društva

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico 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
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Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek
popoldan.
Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so
objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in
čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebujete 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 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in eučenje.
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 Andreju Vivod
in Lei Lukner.
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana. Karte dobite v
društva v času uradnih ur.

pisarni

Tečaj učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic poteka
vsako sredo 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.
Razpis za Tehnične pripomočke za gluhe člane se začne v sredo 4.
11. 2009 in se konča do porabe sredstev, vendar najkasneje do ponedeljka 7. 12. 2009.
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OBVESTILA in VABILA
Vaje sekcije kulture za priprave na filmski in gledališki festival gluhih bodo vsako sredo.
Gledališki festival gluhih bo 21. novembra 2009 ob 17. uri v Domu
II. slovenskega tabora v Žalcu.

Ustanovna seja podružnice Društva na Ptuju bo v četrtek 26. 11. ob
17.00 uri v prostorih Doma upokojencev Ptuj, Čučkova ulica 34.
Svečana otvoritev prostorov za Podružnico Društva na Ptuju bo v
soboto 5. 12. ob 10.00 uri v prostorih Doma upokojencev Ptuj, Čučkova ulica 34.
Aikido društvo 1994 Maribor vpisuje nove člane in članice. Potrebne
informacije dobite na tel.: 041 416 984 ali v času treningov v torek in četrtek od 18:00 do 21:00 ure.
Novoletni šahovski turnir, bo v petek, 11. decembra ob 16 uri v prostorih Društva. Zbor ob 15.30 uri. Po tekmovanju bo družabno srečanje.

Novoletna obdaritev otrok, bo v petek, 18. decembra ob 16 uri v
prostorih Društva. Božiček bo prinesel zvrhan koš daril.
Novoletno srečanje članov Društva, bo v soboto, 26. decembra v
Gostišču ČERNE v Razvanju s pričetkom ob 13 uri. Prijave zbira ga.
Majda Kores do srede 17. decembra 2009. Dobro voljo prinesite s
seboj, za ostalo bo poskrbljeno.

5. Mednarodni turnir gluhih Slovenije v futsalu bo 23. januarja 2010
v Slovenski Bistrici. Organizator je naše društvo.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu
November 2009
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DOGODKI V SLIKI

Čudovite oblekice

Gluhi Ptujčani pred Zvezo na Drenikovi v Ljubljani

Na sestanku Upravnega odbora

Delavnice z Zlatko

Sončke je potrebno še postavit na ustrezno mesto

Pika na obisku v Društvu

» Bodite skromni in preprosti.
Tako vam bodo ljudje radi pomagali in svetovali.«
Chris Prentiss
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POEZIJA, RAZVEDRILO
VINSKA POKUŠNJA

BREZIMNIM

Dišeče rožnato rujnino
pijemo
po kapljah, kapljicah
v počasen dolg zaton.
Polzi nam v kri
in žile.
Gorimo,
se pomlajujemo,
se spajamo
s penino.
Muškat, zelen,
traminec…
Biseri so rajski,
spirajo starost,
oblivajo z žlahtnino,
božajo,
odsevajo v vedrino.
Sonce sladko nas obseva,
vriskamo
in jočemo.

Odeti
v besede pozabe
blodite.
Trudni otroci,
sence nemirne,
nemirne oči.
Dlani so razprte,
svet se svetlika
v sanjah utehe.
Tlak
ječi v nemoči,
v lažnem soncu,
v temni noči.

Majda Senica Vujanovič

MOTTO
Prepojeni
s trto nebeško
klečimo,
ljudstvo eno,
pod vznožjem gore
v nanosih
rečne melodije.

Majda Senica Vujanovič

KARLEK II
Mladost
točiš iz vodnjaka.
Pomlajaš.
Tvoj glas
iz ilovice,
glas studenca
v soncu, noči vrnite se!
Čaka trta, grič,
umirajoča hiša.
Majda Senica Vujanovič

Fant obišče dekle, na vratih
njenega stanovanja pa najde listek z napisom:
»Dragi! Šla sem na morje in
ne vem kdaj se vrnem. Listek pusti na vratih, ker ni
samo zate!«
Peter prvič na morju. Previdno se premika po plaži, nato
pa pristopi k reševalcu in ga
vpraša:»Ali je tu kaj
meduz?«
»Kar brez skrbi bodite. Morski psi so vse meduze pregnali!«
Kako blondinka naredi
splav?
"Iz lesa."
Mož vstane s postelje in se
z iztegnjenimi rokami napoti
proti izhodu iz spalnice.
"Nikar ne igraj mesečnika!"
se oglasi žena.
"Gospodinjsko pomočnico
sem že napodila!"
Policaj zaustavi pijanca ob 4
zjutraj.
"Kam pa vi greste?"
"Na predavanje" - odgovori
pijanec.
"A ti zajebavaš, kdo ima predavanje ob 4 ponoči ?!"
"Moja žena."

»Ne sovražite.
Sovraštvo vas veže na sovražni objekt. «

Majda Senica Vujanovič
November 2009
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D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
RAZPIS ZA NOVOLETNO
LETOVANJE IN LETOVANJE V ČASU ZIMSKIH ŠOLSKIH POČITNIC

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Pogoji in termini razpisa so
objavljeni na oglasni deski
društva.

Pravočasno se osebno prijavite v času uradnih ur v
pisarni društva, kjer boste
dobili več informacij.

Članarina v letu
2009:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.

Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

041 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 - 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 - 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 - 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 - 22:00
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, občine Podravja, Zavod RS
za zaposlovanje.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

