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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 

 Naš glas 
 



  NAŠ GLAS 

KOSER MARIJA Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

NOVAK SUZANA Celjska ul. 14, 2000 Maribor  02/332 60  09  041 600 201  

PLOJ LIDIJA Frankolovska 14, 2000 Maribor  02/33 12 347  041 282 344  

dopol. in popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

GERENČER SIMONA  Cankarjeva 6/f, 2000 Maribor / 031 545 440 dopol. in popol.  

Pozdravljeni 
drage bralke in 
bralci glasila 
Naš glas. V 
mesecu oktobru 
ste bili zelo 
aktivni in pridni 

pri pisanju v naše glasilo, saj je 
ta številka obsežnejša in 
bogatejša za vaše prispevke. 
Od leta 2001, ki ga je Svet 
Evrope razglasil za evropsko 
leto jezikov, je 26. september 
evropski dan jezikov. Cilj 
evropskega dneva jezikov je 
spomniti na jezikovno 
raznolikost v Evropi, obenem 
pa ljudi spodbuditi k učenju 
tujih jezikov, zato na ta dan v 
članicah unije potekajo 
različne prireditve in 
dejavnosti, v okviru katerih se 
je mogoče seznaniti z načini 
učenja jezikov. 
Ob evropskem dnevu jezika, 
smo dobili kar nekaj povabil, 
da predstavimo naš jezik-jezik 
gluhih ljudi. 
S predstavitvijo našega 
znakovnega jezika gluhih ljudi 
v Osnovni šoli Lenart, na 
Andragoškem zavodu - 
Ljudska univerza in Osnovni 
šoli Ptuj se zavedamo 
pomembnosti uporabe in 
seznanjanja znakovnega jezika 
gluhih ljudi tudi širše med 
slišečimi ljudmi, predvsem  
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otroci, ki so zelo ukaželjni in 
se radi udeležujejo podobnih 
predstavitev.  
Tudi na drugih področjih ste se 
izkazali, saj ste bili zelo uspeš-
ni predvsem na športnem pod-
ročju, kjer ste eno za drugo 
nizali lovorike in posegali po  
dobrih mestih na tekmovanjih. 
S svojo udeležbo dokazujete 
sebi in drugim, da ste enako 
sposobni doseči dobre rezultate 
in s tem tudi enakovredni pol-
nočutnim osebam. 
V Celju so povsem samostojno 
organizirali 2. kulturni festival 
kjer so naše članice s tremi toč-
kami uspele požeti velik aplavz 
gledalcev-ljubiteljev kulture. 
Tudi ta nastop kaže na željo 
naših članov, da še naprej 
vključujemo kulturne dejavno-
sti med programe našega druš-
tva. 
Vsako sredo ob 19.00 uri ima-
mo v društvu okroglo mizo, 
kjer informiramo naše člane s 
še svežimi novicami iz različ-
nih področij: šport in športne 
aktivnost, kultura, predstavitve 
in predavanja, tečaji znakovne-
ga jezika. Zanimivo je, da se 
vedno več naših članov vklju-
čuje v debato in izražajo svoja 
mnenja o določenih stvareh in 
aktivnostih. Pogosto člani na 
okroglih mizah tudi sami pred-
lagajo določene rešitve in svoj  

pogled na reševanje problema-
tike. Takšno sodelovanje je 
zelo dobrodošlo, saj krepi 
samozavest in občutek pripad-
nosti skupini.              
Dnevi tečejo zelo hitro in prav 
kmalu bo pred vrati tudi Prvi 
filmski festival gluhih ustvar-
jalcev, ki ga bomo organizirali 
v sodelovanju z ZDGNS. Film 
in filmska kultura ima med 
gluhimi zelo bogato tradicijo, 
saj se je z razvojem video-
tehnologije razmahnila tudi 
uporaba videokamer in raču-
nalniških programov za obde-
lavo video-posnetkov. Zato 
vljudno vabljeni, da s svojimi 
filmskimi deli sodelujete na 
prvem filmskem festivalu v 
MB. 
Čestitam vsem za dosežene 
uspehe in želim še naprej veli-
ko volje in vztrajnosti na naši 
skupni poti. 

Milan  Kotnik 



SPREMLJAJTE 
OBJAVE 

 NA INTERNETU 
Od 9. maja 2005  vse dogod-
ke, aktivnosti, programe in 
ostale koristne informacije 
objavljamo tudi na interne-

tu na naši spletni strani. 

www.dgn.mb.edus.si 

    

Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi v domove upo-
kojencev, kjer bivajo gluhi in 
naglušni ljudje, z namenom, 
da jim popestrimo njihov vsa-
kdan. 
Dom starejših občanov Tezno, 
Dom Danice Vogrinec in eno-
ta Tabor, Dom upokojencev 
Poljčane, Sončni dom Pobre-
žje. Glasilo si izmenjamo z 
Društvoma Auris Kranj in 
Mestnim društvom gluhih Lju-
bljana in v ostala društva GN. 
Če tudi vi želite prejemati 
naše glasilo, se oglasite v 
našem Društvu v času urad-
nih ur. 
Knjižnica Rotovž Maribor 
prejema naše glasilo z name-
nom ponuditi svojim bralcem 
čim večji izbor internih glasil 
na področju Maribora in traj-
nega arhiviranja pisnih publi-
kacij Maribora. 
Glasilo je v celoti objavljeno 
na  spletni strani Društva 
www.dgn.mb.edus.si v rubri-
ki, Mediji / Časopis. 

DOPISUJTE V NAŠ 
GLAS 

 Vsak s ponosom pokaže svoj 
objavljen prispevek v glasilu 
Naš glas, ki izhaja s krajšimi 
prekinitvami že 5 let in ga naši 
člani in tudi ostali polnočutni 
vedno znova radi prebirajo.         
Zato vljudno vabljeni k sode-
lovanju pri pripravi glasila. 
 Prispevke in članke za nasled-
njo, decembrsko številko gla-
sila »Naš glas« prinesite naj-
kasneje do 25. novembra.    

Uredništvo glasila 

NAŠ GLAS 

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

 

Društvo GNP Maribor 
Predsednik  

Milan Kotnik 

 
MAJCEN Lidija 
MERTIK Sanja 
ŠTRAUS Vincenc 
MILENOVIČ Radovan 
NAMESTNIK Hermina 
PERKOVIČ Nežika  
VUČKOVIČ Katarina 

V mesecu novembru praznujejo: 
 

 
HERIČKO Ivan 
KAR Janko 
TREFALT Marija 
DEBEVC Robert 
DROZG Andrej 
HRIBAR Veronika 

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE 

 

Življenje 
»Kdor je imel lahko življen-

je, mi ne more povedati 
ničesar takega, kar bi želel 

slišati.«  
 

Luise Anderson  

 

POROČNA ČESTITKA 
        Melita in Stevica 
 
 
 
 
 

 
iskreno sta si rekla bom 
in ustvarila svoj dom. 
Naj se vse tako zgodi 

kot sta želela si. 
 

Društvo GNP Maribor 
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

     
                                Zveza  društev gluhih in naglušnih Slovenije  
                                                                        in 
                                   Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
 
                                                          RAZPISUJETA 

 
 1. FILMSKI FESTIVAL GLUHIH USTVARJALCEV 
                                                              z naslovom 
 

                                        »SVET TIŠINE«, 
 
          ki bo v ponedeljek, 4. decembra 2006 s pričetkom ob 16. uri v dvorani  
                                    »Amfiteater«, II. Gimnazije Maribor. 
   
           Rok prijave je 29. november 2006 po fax-u na št.: 02 252 21 82, ali na 
           elektronski naslov: dgn.maribor@guest.arnes.si .  
 
    Film naj bo izdelek gluhih in naglušnih avtorjev. Vsebina filma je prepuščena izboru 
    avtorja, tematika filma pa naj opisuje življenje gluhih in naglušnih ljudi.  
    Dolžina filma je časovno omejena na trajanje največ 15 minut. Posnet naj bo na DVD         
    medij v ustreznem formatu za predvajanje filmov. 
 
    V primeru velikega števila prijavljenih filmov gluhih ustvarjalcev, bo ožji izbor filmov, 
    ki bodo predvajani na festivalu opravila komisija na ZDGNS.  
 
    V upanju na čimveč poslanih filmskih prispevkov, vas lepo pozdravljam. 
     
                                                                                                      Društvo GNP Maribor 
                                                                                                      Predsednik Društva 
                                                                                                      Milan Kotnik 
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EVRO ZA VSE NAS (nadaljevanje) 

Evrski bankovci 
(nadaljevanje iz oktobrske šte-
vilke)  

200 EVROV  

Barva: rume-
norjava 
Obdobje: 
arhitektura 
železa in ste-
kla 

 

500 EVROV 

Barva: vijoli-
čna 
Obdobje: 
sodobna arhi-
tektura 20. 
stoletja  

Bankovci  in   kovanci   bodo 

postali uradno plačilno sreds-
tvo od 1. januarja 2007.  

Povzeto iz spleta 

rajo biti sprejeti - enako kot 
vsi drugi kovanci. 

Evrski kovanci 

Medtem ko so evrski bankovci 
v vseh državah območja evra 
enaki, pa evrski kovanci ohra-
njajo nacionalne posebnosti. 
Sprednja stran, ki označuje 
nominalno vrednost, je poeno-
tena, hrbtne strani kovancev pa 
je oblikovala vsaka država čla-
nica po svoje. Trenutno je v 
obtoku 15 različic oz. nacio-
nalnih motivov evrskih kovan-
cev, ki so zakonito plačilno 
sredstvo na celotnem območju, 
kjer se lahko plačuje z evri: 12 
različic so prispevale države 
članice EU, ki so hkrati tudi 
članice območja evra, 3 razli-
čice evrskih kovancev pa so 
Monako, San Marino in Vati-
kan kovali na osnovi formal-
nega dogovora z Evropsko 
skupnostjo. 

Kovanci so sicer izdani v 
osmih različnih vrednostih: 1, 
2, 5, 10, 20 in 50 centov, 1 € in 
2 €. 

Poleg tega pa lahko vsaka 
država članica evrosistema 
enkrat letno izda priložnostni 
spominski kovanec za 2 €. Ti 
kovanci imajo enake lastnosti 
in enako skupno sprednjo stran 
kot običajni kovanci za 2 €. 
Razlikujejo se edino po svoji 
priložnostni podobi na nacio-
nalni strani. Za priložnostne 
spominske kovance se lahko 
uporablja samo apoen za 2 
€.Taki kovanci so zakonito 
plačilno sredstvo na celotnem 
območju evra, kar pomeni, da 
se  lahko  uporabljajo -  in mo- 

2 evra 
dr. France 
Prešeren  

1 evro 
Primož Trubar  

50 centov 
Triglav  

20 centov 
lipicanci  

10 centov 
Plečnikov 
načrt sloven-
skega parla-
menta  

5 centov 
sejalec 

2 centa 
knežji kamen 

1 cent 
štorklja  

Življenje 
»Kdor je imel lahko življe-
nje, mi ne more povedati 

ničesar takega, kar bi želel 
slišati.«  

 

Luise Anderson  

http://www.evro.si/o-evru/bankovci/�
http://www.evro.si/o-evru/kje/�
http://www.evro.si/o-evru/kje/�
http://www.evro.si/o-evru/kje/�
http://www.evro.si/o-evru/kje/�


AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
smo odšli v razred, kjer nas je 
čakalo polno nadebudnih in 
ukaželjnih otrok. Najprej nas 
je predstavil gospod ravnatelj, 
spregovoril nekaj spodbudnih 
besed in nam zaželel dobrodo-
šlico. 

Najprej sem se predstavil in 
povedal, da sem težje naglušen 
in da za sporazumevanje upo-
rabljam slušni aparat. Nato 
sem povedal nekaj besed o 
gluhoti in v nadaljevanju pri-
povedoval zgodbo o dveh glu-
hih ljudeh, kako sta se spozna-
la, začela uporabljati govorico 
rok in na koncu tudi sama uči-
la druge gluhe ljudi znakovne-
ga jezika gluhih. Med otroke 
smo razdelili liste z enoročno 

abecedo v govorici gluhih. 
Najprej sem pokazal svoje ime 
jaz, potem Majda in nato so še 
vsi otroci z rokami pokazali 
svoje ime. Otroci so ugotovi-
li,da je enoročna abeceda zani-
miva  in  niti  ne  pretežka  za  

kratke besede. Na koncu sem 
prosil otroke da postavijo 
vprašanja, ki so se jim porodi-

la med predstavitvijo. Roke so 
kar švignile kvišku in odgo-
varjal sem jim: 
- da so različni vzroki gluhote 
ali naglušnosti, kot je bolezen, 
poškodba ali pa je lahko pode-
dovana, 
- da gluhi ljudje prav tako lah-
ko normalno živimo in da  za 
sporazumevanje s polnočutni-

mi ljudmi potrebujemo tolma-
ča, ki je komunikacijski most 
med obema sogovornikoma, 
- da imajo mladi gluhi ljudje 
kar precej težav pri učenju v 
šoli saj težko spremljajo učite-
lja, 
- da si za boljše razumevanje 
govora večina nas gluhih 
pomaga z odčitavanjem z ust-
nic, 
- da veliko naglušnih uporablja 

Predstavitev znakovne-
ga jezika na osnovni 

šoli Lenart 
 

Na prijazno povabilo učiteljice 
Simone Peserl z osnovne šole 
Lenart, smo se z zadovolj-
stvom odzvali in potrdili svojo 
udeležbo. 

Gospa Simona je želela ob 
svetovnem dnevu jezikov v 
svoj razred prinesti spoznavan-
je drugačnega jezika – jezika 
gluhih, in kdo bi boljše pred-
stavil znakovni jezik gluhih 
kot gluhi ljudje sami. 
Tako smo se skupaj z našo 
dolgoletno gluho članico Maj-
do Kores in našim informator-
jem Bogdanom Frasom v torek 
3. oktobra odpravili v Lenart. 
Na šoli smo bili izredno toplo 

sprejeti in v zbornici predstav-
ljeni   ravnatelju  šole    gospo-
du Marjanu Zadravcu.  Skupaj  
Stran 6   NAŠ GLAS November 2006 
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ČLANI PIŠEJO 
Tudi Majda je otrokom pove-
dala zgodbo svojega življenja 
in kako še sedaj živi v svetu 
tišine. Nekaj različnih lastnih 
izkušenj o gluhoti pa so otroci 
sami povedali: 

- na primer fantek je povedal, 
da ima dedka, ki zelo slabo 
sliši in uporablja slušni aparat 
in mu mora razločno in počasi 
pripovedovati, da ga dedek 
razume, 
- ena deklica je povedala, da 
ima prijateljico, ki slabo sliši 
in ima kar precej težav pri spo-
razumevanju in razumevanju 
snovi v učilnici, saj se učitelji 
pogosto obrnejo k tabli in 
takrat ni vidnega kontakta in si 
ne more pomagat z odčitavan-
jem z ustnic in, da ji velikokrat 

priskočijo na pomoč sošolci in 
sošolke. 
Pripravljenih so imeli še več 
vprašanj, vendar je bila šolska 
ura tokrat veliko prekratka, da  

bi nadaljevali z našim prijet-
nim pogovorom. 
Za presenečenje ob koncu je 
poskrbela učenka, ki nam je 
izročila spominsko darilo in se 
zahvalila za predstavitev jezi-
ka in govorice gluhih ljudi. 
Obljubil sem jim da bom pos-
lal slike z našega skupnega 

druženja. 
Učiteljici Simoni Peserl, učen-
kam in učencem ter gospodu 
ravnatelju Marjanu Zadravcu 
pa izrekam zahvalo za prijazno 
vabilo in priložnost da smo 
vam lahko predstavili znakov-
ni jezik - govorico gluhih lju-
di.       

Milan Kotnik 
 

Druženja ob vodi 
Sem dolgoletni član ribiške 
sekcije v našem društvu. 
Vsakega tekmovanja se udele-

žujem z  velikim  veseljem  in 
s  še  večjimi  pričakovanji  po   

dobrem ulovu. Letošnje leto 
sem namakal na tekmovanju v 
Mariboru, Lendavi, Ravnah na 
Koroškem, Ljubljani Kranju, 
Celju, Slovenskih Konjicah in 
v Velenju. 
Na tekmovanju v Lendavi, 
Kranju  in  Velenju  sem  imel 
slabe dneve, saj se je ribicam 
uspelo rešiti prej kot sem jih 
potegnil na suho. 
Največji uspeh sem v letošnji 
sezoni dosegel v Ljubljani, saj 
sem tam osvojil kar dva poka-
la, v Slovenskih Konjicah pa 
sem zasedel 2. mesto. 
Takšna srečanja starih znancev 
in prijateljev so mi v veliko 
zadovoljstvo, tudi če je ulov 
slabši, ali pa ribe plavajo daleč 
od mojega trnka. Pomembno 
je samo da se prijatelji druži-
mo in preživimo lep dan. 

 

Andrej Klančnik 

Delam, kot najbolje znam - 
kot najbolje zmorem; 

in to nameravam 
početi do konca. 

Če bo konec pokazal, 
da sem imel prav, 

bo vse tisto, 
 kar govorijo proti meni, 
brez pomena. Če pa bi 

pokazal, da sem se motil, 
mi ne bi pomagalo niti 

deset angelov, ki bi prise-
gli, da sem imel prav. 

 

Abraham Linkoln  
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ČLANI PIŠEJO 

Moja gluhota in slabo-
vidnost me nista ustavi-
li, da živim kvalitetno 
in polno življenje 
 Moje ime je Melita poročena 
Kronič (7. 10. 2006). Rojena 
sem 13. 5. 1969 v Ljubljani. 
Do petnajstih mesecev sem 
bila zdrava. Takrat sem oglu-
šela in dobila slušni aparat. Pri 
treh letih sem imela veliko 
operacij na kolku in 6 mesecev 
preživela v mavcu in povojih. 
Potem sem bila še 6 mesecev 
na rehabilitaciji v Črni gori. Po 
vrnitvi domov se je šele začelo 
moje trpljenje, saj sem veliko-
krat padla in si poškodovala 
obraz in kolena.             
Živela sem pri mami. Ko je 
bila mama v službi, me je pazi-
la stara mama. Pri petih letih 
starosti sem začela škiliti in 
dobila sem očala. Večkrat sem 
bila pri okulistu. Ko sem bila 
stara 13 let sem popolnoma 
oglušela. Dobivala sem veliko 
injekcij. Osnovno šolo sem 
obiskovala v Zavodu gluhih v 
Ljubljani, kjer so me večkrat 
spremljali na preglede z različ-
nim zdravnikom zaradi kol-
kov, vida in gluhote. Doma 
sem velikokrat  pomagala oče-
tu pri njegovem delu v njegovi 
obrtni delavnici.             
Zaradi tega sem se premalo 
učila in dobivala v šoli slabe 
ocene.  Po končani 8 letni 
osnovni šoli več kot dve leti 
nisem dobila službe.                                 

Končno sem dobila službo v 
Labodu in tam delala 12 let. 
Kupila sem si šivalni stroj in 
tudi  doma   kaj  sešila, čeprav  

sem  v  službi  delala  tudi    tri  
izmene, ob tem pa še veliko 
pomagala očetu v delavnici. 
 

 Pri 28-tih letih so se ponovno 
začele težave z vidom zaradi 
sive mrene in posledično tudi 
v službi, kjer pa niso imeli 

razumevanja za moje težave, 
saj sem kljub temu morala 
velikokrat delati po 12 ur. 
Končno sem bila operirana in 
spet je bilo nekaj časa boljše z 
mojim vidom. Težav pa s tem 
ni bilo konec. Čez čas so se mi 
pojavile črne pike in velike 
težave pri delu. Napotena sem 
bila na invalidsko komisijo in 
dobila odločbo, da za 4 urno 
delo. 
Ponovno sem bila zaradi pos-
labšanja vida operirana ko sem 
dopolnila 31 let, vendar opera-
cija ni več pomagala. Zaradi 
slabega vida nisem bila sposo-
bna opravljati svojega, dela 
zato so me ponovno napotili 
na invalidsko komisijo, kjer 
sem dobila odločbo za invalid-
sko upokojitev. Natalija Koren 
tolmačka v društvu iz Nove 
Gorice  mi je pomagala pri 
postopku za upokojitev. 

 V Ljubljanski kliniki so mi 
povedali, da bom morala še na 
nekaj operacij. Kljub vsem 
operacijam mi niso mogli 
izboljšati vida na desnem oče-
su. Več mesecev sem bila v 
bolnici in nosila posebne 
obveze na očesu. Po dolgotraj-
nem okrevanju in zdravljenju 
sem se odločila, da na operaci-
jo levega očesa ne grem. 
Danes  vidim  samo  obrise 
podob in predmetov samo ob 
močni svetlobi. 
 Sedaj sem že 6 let upokojena. 
Ker imam tako močno dioptri-
jo nosim troje različnih očal. 
 Svojega moža Stevico, ki je 
gluh, sem spoznala pred štiri-
mi leti na novoletni zabavi. 
Začela sva se pogosto videvati 
in ugotovila sva, da drug dru-
gega vedno bolj privlačiva. 
Stevica je bil zelo pozoren 
fant, saj mi je ob vsakem sre-
čanju prinesel rože. Najino pri-
jateljstvo se je razvilo v iskre-
no ljubezen. Stevica me je 
povabil na prvi obisk v Mari-
bor. Bilo je lepo. Takrat sva 
preživela lep dan in se začela 
pogovarjati o najini skupni pri-
hodnosti.  

  

Staršem sem povedala, da 
imam fanta in da si želim 
ustvariti življenje z njim. Čep-
rav moj starši niso odobravali 
najine zveze sem trdno vztra-
jala na svoji poti. Moja želja 
da se poročim in zaživim  
samostojno življenje ne glede 
na mojo slepoto in najino glu-
hoto se je uresničila. Letos v  
mesecu oktobru sva se poroči-
la. 
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ČLANI PIŠEJO 
pravico se hvaliti, da znamo 
angleško, nemško ali fran-
cosko, ko pa ne razumemo 
svojega soseda, ki je samo 
gluh. In, ki bi nam mogoče 
želel povedati, da imamo da-
nes lepe lase. Tudi vam se nje-
gove nove hlače zdijo prav 
dobre, ampak ne on in niti vi 
tega ne boste nikoli izvedeli. 
Ker  se   niste  potrudili, da  bi 
vaše roke spregovorile, da bi 
dobile glas. Močan glas, ki bi 
zjutraj pozdravil vašega  glu-
hega soseda. 
 Ali vas nikoli ni zanimalo, kaj 
govori jo  roke gluhega 
človeka? Se ne bojite, da vam 
je pravkar razložil, da ima do-
ma prav ta stari strip, ki edini 
še manjka v vaši zbirki in vam 
ga želi podariti, vi pa ga niste 
razumeli?  
Potrudite se in dovolite vaši 
glavi in vašim rokam, da 
postanejo hrabre, drzne, zgo-
vorne in zelo glasne. Naj sliši 
vsak gluh kako lep glas imajo 
vaše roke. Naj bo tudi vaša—
govorica rok. 

Zlatka Hötzl 

teljstva in ponujajo tople obje-
me in nežnosti. Lahko nam 
hitro povedo najnujnejše, divje 
pokažejo jezo ali pa mehko 
pobožajo oblake. 

 Roke pa imajo tudi svoj glas. 
To je glas, ki ga slišijo gluhi. 
Glas rok, ki govorijo črke, be-
sede, povedi. Govorica rok. 
Govorica, ki jo bo slišal še naj-
bolj gluh človek na najbolj od-
daljenem koncu tega sveta. 
Težka je, a hkrati tako         
enostavna. Neznana  nam  je,a 
dnevno ji krademo besede in 
se tega sploh ne zavedamo. 
Uporabljamo jih, a žal premalo 
tam, kjer bi jih najbolj morali 
v srečanju z gluhimi. Pa toliko 
jim imamo povedati in še več 
oni nam. 
 Tako enostavno in kavalirsko 
je invalidu na vozičku poma-
gati čez oviro, tako logično 
slepega prepeljati čez promet-
no cesto … Toda, kaj storiti, 
ko gluhi povpraša po neki uli-
ci? Ko ne želi tega kosa mesa 
ampak drugega? Ne potrebuje 
naše pomoči za prečkanje 
ceste, ne potrebuje nas, da mu 
pomagamo nositi težkih stvari, 
ne, da mu odstopimo sedež in 
niti, da mu pomagamo menjati 
počeno gumo. Vse zmore sam, 
samo sliši nas ne. Ali imamo  

 Imava se rada in trudiva se, da 
čim bolj samostojno živiva v 
novem domu. V veliko oporo 
nama je Stevičin oče, ki naju 
ima zelo rad in nama je tudi 
dal novi dom. V veliko pomoč 
so nama bili v DGN Maribor, 
še posebej sekretarka Pika, ki 
nama je veliko svetovala za 
lažjo uresničitev najinih ciljev. 
 Zahvala tudi tolmačkama Zla-
tki Hötzl in Suzani Novak. 
Hvala vsem! 

Melita Kronič 

 
 
Govorica rok 
 

 Zdi se nam samo po sebi u-
mevno, da imamo roke in jih v 
vsakdanjem življenju upo-
rabljamo, zato o tem posebej 
ne razmišljamo. Z rokami npr. 
odrinemo oviro, držimo slado-
led, vozimo avto ali plavamo.  

Tudi, da roke govorijo vemo 

že dolgo. Povedo, če smo ne-
mirni ali sproščeni, izdajajo 
našo  starost,  izražajo     prija- 

Obvestilo 
 

V društvu gluhih in 
naglušnih Podravja 

Maribor izvajamo vsako 
sredo popoldan nadal-
jevalni tečaj znakovne-
ga jezika gluhih. Vodja 
tečaja je Marija Koser. 

 

 Info Društvo  



                    NAŠ GLAS     November 2006 Stran 10 

Družabništvo in družabna 
srečanja  
Vsako sredo in petek popoldan 
16x, skupno 318 uporabnikov. 
Informiranje članov - okro-
gla miza  

Vodi predsednik Milan Kot-
nik, 7x,  skupno 234 uporabni-
kov. 
Glasilo Naš glas  
2x,160 izvodov. Objavljeno na 
spletu. www.dgn.mb.edus.si 
Video-internet, klepetalnica, 
14x, skupno 65 uporabnikov. 
Športne aktivnosti: 
Trening odbojke na mivki-
RŠC Fontana  
3x, skupno 24 uporabnikov. 
Udeležba na ostalih med-
društvenih tekmovanjih:  
Mali nogomet 
Članice sekcije so sodelovale 
na turnirju v Celju in si pribr-
cale drugo mesto na turnirju v 
malem nogometu za ženske, 
21.10.06 v Celju.          
Osvojeno 2. mesto, 8 igralk. 
Trening balinanja  
6x, skupno 38 uporabnikov.  
Zaključek treninga 10.10. 
2006. 
Sestanek vseh športnikov, 

PREGLED AKTIVNOSTI (september, oktober), REZULTATI 
Trening malega nogometa  
Moški in ženske v telovadnici 
v OŠ Janko Padežnik, 3x, sku-
pno 26 udeležencev. 
Ogled video novic in slik , 3x, 
skupno 110 uporabnikov. 
Mednarodni dan gluhih in 
naglušnih v Ljubljani,  
1x, skupno 58 udeležencev. 
Predstavitev znakovnega 
jezika 

Na Andragoškem zavodu, v 

OŠ Lenart, 2x, skupno 9 ude-
ležencev. 
Javna razprava o zaposlova-
nju invalidov,  
1x, skupno 9 udeležencev. 
Otvoritev novih prostorov v 
DGN  Nova Gorica,  
1x, 2 udeleženca. 
Nadaljevalni tečaj znakovne-
ga jezika, 
4x, skupno 44 slušateljev. 
Tečaj vodi tolmačka Marija 
Koser. 

Ribiška sekcija 
Člani ribiške sekcije so se v  
preteklih dveh mesecih udele-
žili treh tekmovanj v ribolovu. 
Doseženi rezultati: 
Ribiško tekmovanje, 30. 09 
ob Velenjskem jezeru 
Ekipno so bili naši člani  uvrš-
čeni na tretje mesto (zmagala 
je ekipa MDGN iz Velenja). 
Med posamezniki pa je Albin 
Šmidlehner, DGN Maribor 
zasedel tretje mesto. 
Ribiško tekmovanje, 21. 10. 
v Novi Gorici 
Ekipno so se naši zavihteli pod 
sam vrh in zasedli drugo mesto 
(tokrat so bili najboljši ribiči iz 
DGN Celja) 
V konkurenci med posamezni-
ki, pa so naši osvojili peto (A. 
Šmidlehner), sedmo (J. Koser) 
in deveto mesto A. Drozg).     
6 tekmovalcev. 
Ribiško tekmovanje 28. 10. v 
Ljubljani 
Ekipno je našim uspel veliki 
met, saj so osvojili prvo mesto.  
Tudi v konkurenci med posa-
mezniki so bili tokrat nepre-
magljivi, saj je zmagovalno 
lovoriko osvojil Andrej Klanč-
nik, Albin Šmidlehner pa je 
zasedel peto mesto. 3 tekmo-
valci. 

 Info Društvo 



Dragi Gjuro! 
Z besedami je težko opisati 
izgubo, ki smo ji priča. Gjuro, 
ni te več med nami, ni več tvo-
je dobre volje, tvojega razume-
vanja za ljudi z drugačnimi 
potrebami,  tvojega nasmeha 
in volje narediti nekaj za lažje 
življenje ljudi okoli sebe, pred-
vsem pa za invalide.          
Rodil si se v vasici Virje  pri 
Bjelovarju spomladi  leta 
1922. Iz domačega kraja si 
odšel v svet. Po študiju socio-

logije si se zaposlil najprej v 
Zagrebu, kjer si se že posvetil 
delu z  invalidi. Tudi po prese-
litvi v Maribor si delal z in za 
invalide v podjetju Bodočnost, 
nato pa kot  sekretar stalne 
konference invalidov začel 
načrtno organizirati delovanje 
invalidov v mestu pod Pohor-
jem.               
Pred več kot 20 leti si skupaj z 
nekaterimi drugimi neutrudni-
mi Mariborčani  pomagal pri 
pridobitvi hiše, v kateri smo 
našle svoj drugi dom skoraj 
vse invalidske organizacije 
Maribora. Sodeloval si pri pos-
tavitvi temeljev  mestne   
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skrbi za samoorganiziranje več 
kot 10.000 invalidov v njiho-
vih društvih. To je edinstvena 
praksa v Sloveniji. S tem pa se 
ni končalo. Po  upokojitvi si 
po srcu ostal socialni delavec. 
Verjetno si se tak že rodil. Ni 
ti bilo težko prevzeti skrb za 
upravljanje doma invalidskih 
društev. V življenju si delal za 
druge, zato si tudi v svojem 
tretjem življenjskem obdobju s 
to  prakso  nadaljeval.  Tokrat 
kot prostovoljec in učitelj 
novih rodov ljudi, ki smo se od 
tebe učili. Invalidske organiza-
cije, tudi tiste, ki nimajo naslo-
va v Trubarjevi ulici 15, smo s 
teboj izgubile velikega člove-
ka, ki je z dobro voljo in  
iznajdljivostjo vedno znova 
dokazoval, da ni vse v materi-
alnih dobrinah. Seveda so v 
razumnem obsegu te tudi pot-
rebne, ne pa edine.  V svojem 
življenju si spoznal, da je naj-
večje bogastvo človeka v tem, 
da ga obkrožajo srečni,  zado-
voljni in  aktivni ljudje. Zato si 
neutrudno delal in ustvarjal 
pogoje za dosego tega cilja. 
Tudi mi se bomo trudili, da 
bomo delali tako. Hvala ti za 
vzor.                     
Danes se poslavljamo od člo-
veka, ki nam je vsem nekaj 
zapustil. Zapustil nam je spoz-
nanje, da lahko dosežemo vse, 
če to resnično želimo in stopi-
mo skupaj. Vsak posameznik 
je pomemben. In kot vsak 
posameznik se te bomo po 
svoje spominjali ter se trudili, 
da bodo sadovi  tvojega dela 
živeli. To bo tvoj spomenik. 
Dovolite mi, da v svojem ime- 

V SPOMIN 
nu in v imenu vseh članov 
DGN Maribor in Doma inva-
lidskih društev Maribor izre-
čem svojcem iskreno sožalje 
in zahvalo, da so bili za življe-
nja tega velikega humanista 
pripravljeni deliti njegov čas z 
nami.                                   
Gjuro, ohranili te bomo v traj-
nem spominu. 
Člani Društva GNP Maribor 

 

2. kulturni festival glu-
hih v Žalcu 
Društvo gluhih in naglušnih 
Celje je letos prvič povsem 
samostojno organiziralo kul-
turni festival v gledališki dvo-
rani v Žalcu.                           
Iz našega društva smo najprej 
prijavili dve kulturni točki, 
kasneje pa smo dodali še eno 
kulturno točko, skupaj 3 točke 
s petimi nastopajočimi. V zad-
njem trenutku pa so se dve čla-
nici opravičili zaradi službenih 
obveznosti.                          
Priprave na kulturni festival so 
potekale kar v društvu v sejni 
sobi kjer so članice pridno 
vadile za nastop.            
Festival je bil 4. novembra v 
gledališki dvorani v Žalcu ob 
16.00 uri. Nastopajoči so tre-
mo pustili kar pred vrati, saj so 
vsi nastopajoči več kot odlično 
opravili svoj nastop.         
Vsem sodelujočim so podelili 
tudi spominska priznanja.  
Festival je dobro uspel tudi po 
zaslugi odličnih povezovalcev 
kulturnega programa Simona 
Špana in Nine Orešnik. 
         

                                              Milan Kotnik 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

Pravilno rešeno CELO križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca  
novembra. Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo decembra izžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil 
praktično nagrado. 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
MESEČNICA 
Počilo mi bo srce 
od sreče-presreče. 

Lunin zadnji krajec 
polna luna v meni, 

luna ob luni, 
 nosi me v neznano. 

Počilo mi bo srce  
od sreče-presreče. 

Našla sem te,  
mesečnica. 

Zadnji krajec. 
Ne upam se te dotakniti, 

izgovoriti 
tvojega imena. 
Bodi jablana. 

Za srečo 
in presrečo. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 
POLJUB 

Poljubljaj nalahno 
kot v sanjah, 

kot sonce in veter. 
kot kaplje dežja. 
Ljubiti v duši, 
ljubiti s srcem, 

ljubiti z besedo čisto 
iskreno ni greh 

Ljubiti, biti ljubljen. 
Neskončnost. 

Nekdo me poljublja... 
 

Majda Senica Vujanovič 

NASMEJMO SE 
 

Dvojčka Peter in Pavel sta 

naročila pico, jo pojedla, 

potem pa ugotovila, da sta oba 

pozabila denar doma. 

»Jaz skočim domov po denar-

nico, brata pa vam tukaj pus-

tim, kot zagotovilo, da se bom 

vrnil in plačal,« je dejal Peter 

natakarju. 

»Ali nimate ure, verižice ali 

česarkoli, kar je več vredno od 

njega?« je natakar pokazal na 

Pavla.  

 
 

Kirurgi in zobarji si vedno 

nadenejo pri delu rokavice. 

Zakaj? 

Zaradi prstnih odtisov. 

 

 

Roman je bil nekaj časa bolan 

in ga ni bilo v šolo. Učiteljica 

ga je potem vprašala koliko 

časa je manjkal pri zgodovini. 

»Celo tridesetletno vojno,« je 

odvrnil. 

Nekdo k trgovcu z živalmi pri-

pelje opico, da bi jo prodal. 

»To je čudovita žival in marsi-

kaj zna. Z menoj često igra 

karte. Zvesta je kot pes.« 

»Zakaj jo potem vodite na 

povodcu?« 

»Od sinočnjega kartanja mi 

dolguje 500 tolarjev.« 

 

Nace pridrvi v restavracijo. 

»Lačen sem, dajte mi zrezek!« 

»Nimamo.« »Pa golaž.« 

»Zmanjkalo.« »Klobaso ali 

hrenovko!« »Tudi ni več.« 

Besno je vstal, dejal, da gre v 

drugo gostilno in zahteval: 

»Prinesite mi plašč!« 

»Tudi ta je zmanjkal.«  

 
Z ustrežljivostjo si   
 pridobiš prijatelje, 

z resnico pa sovražnike. 
          

Publij Terncij Afer  



NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 

Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija,  Spletna stran Društva: www.dgn.mb.edus.si 

Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik, 

Polonca Burgar, Vesna Burk, Erna Savski in Bogdan Fras 

Izid številke so omogočili: Zavod RS za zaposlovanje, FIHO, občine Podravja, Evropski socialni 
sklad 

Tisk: Društvo GNP Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17.00 do 22.00 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM pisarna: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 365 410  

041 / 777 132 
dgn.maribor@guest.arnes.si 

 

Ponedeljek: 09:00 do 12.00 

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

Studio: Telefon/Faks: 02 / 252 21 82 dgn1.maribor@guest.arnes.si  

 

Sekcije: 

Telefon/Faks: 

GSM predsednik: 
02 / 252 21 82 

041 / 777 132 
dgn2.maribor@guest.arnes.si 

 

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 

Obvestila, vabila, aktivnosti 

Vsako sredo in petek  

Web klepetalnica od 17:00 
do 22:00 ure. Uporabljate 
lahko 3 računalnike v 
računalniški sobi za brska-
nje po spletu in e-učenje. 

 

 
Vsako drugo sredo v 
mesecu  

Ob 19:00 uri okrogla miza 
za informiranje članov, 
predlogi članov,pogovori o 
aktivnostih v društvu. 

 

 

Članarina v letu 
2006: 

- zaposleni in upokojenci  
1.700 sit 

- brezposelni, študentje in 

  dijaki BREZPLAČNO. 

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 

Treningi nogometa 

Treningi so vsako nedeljo 
ob 16.00 uri v športni 
dvorani Osnovne šole  
Janka Padežnika oziroma 
po dogovoru.           
Vodja aktivnosti je Andrej 
Vivod. 

Pridružite se treningom 
naših članov. 

 

 

SLOVARČEK ENOROČNE  

ABECEDE  

Nadaljevalni tečaj 

Nadaljevalni tečaj učenja 
znakovnega jezika gluhih  
poteka vsako sredo od 
18:00 do 19:00 ure. Vodja 
tečaja je Marija Koser.  

 

Razpis za tehnične pri-
pomočke za gluhe 

Predmet razpisa so tehnič-
ni pripomočki za gluhe. 
Prijave oddate v pisarni 
društva v času uradnih ur 
pri naši strokovni sodelav-
ki Lidiji Salamon. 

 

Vabilo na prvi filmski 
festival gluhih ustvar-
jalcev 

4. decembra 2006 bo v 
g l e d a l i š k i  d v o r a n i 
»Avditorij« ob 16.00 uri 
prvi filmski festival gluhih 
ustvarjalcev.  

Vljudno vabljeni na ogled 


	Društvo gluhih in naglušnih Podravja  Maribor
	Pozdravljeni drage bralke in bralci glasila Naš glas. V mesecu oktobru ste bili zelo aktivni in pridni pri pisanju v naše glasilo, saj je ta številka obsežnejša in bogatejša za vaše prispevke.
	Od leta 2001, ki ga je Svet Evrope razglasil za evropsko leto jezikov, je 26. september evropski dan jezikov. Cilj evropskega dneva jezikov je spomniti na jezikovno raznolikost v Evropi, obenem pa ljudi spodbuditi k učenju tujih jezikov, zato na ta dan v članicah unije potekajo različne prireditve in dejavnosti, v okviru katerih se je mogoče seznaniti z načini učenja jezikov.
	Ob evropskem dnevu jezika, smo dobili kar nekaj povabil, da predstavimo naš jezik-jezik gluhih ljudi.
	Evrski kovanci
	Društvo gluhih in naglušnih Podravja  Maribor
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