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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA,  75 LET  

n a š g l a s 

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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih« 

Čestitke ob uspehu športnikov Ustvarjalne delavnice 

Tečaj slovenskega znakovnega jezika 

Na predavanju v društvu Kostanjev piknik 

Predavanje »Protivirusna zaščita« 
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MARIJA KOSER  Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

SUZANA NOVAK  Celjska ul. 14, 2000 Maribor   041 600 201  

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj  041 282 344  

dopol. in popoldan 

dopol. in popoldan  

dopol. in popoldan 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

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

Oktober je jesenski čas. Listje na 
drevesih spreminja svojo barvo, 
noči postajajo daljše, dnevi krajši, 
kar je še en razlog več, da se 
gluhi in naglušni člani srečujemo 
v društvu, ter ob vključevanju v 
različne aktivnosti zagotavljamo 
enakopravne pogoje za vse. 
Boj za ustanovitev društva podru-
žnice Ptuj traja že od julija pa vse 
do danes, vendar se še nismo 
vdali in borili se bomo tako dolgo 
dokler nam ne bo uspelo zmagati 
v tem boju. Seveda se vsi prav 
dobro zavedamo, da brez zago-
tovljenih finančnih sredstev tega 
ni moč izpeljati, vendar trdno 
upam, da nam bo uspelo tudi na 
finančnem področju. Čeprav na 
Zvezi temu močno nasprotujejo, 
smo se odločili, da se skupaj s 
člani iz občine Ptuj udeležimo 
seje upravnega odbora Zveze v 
Ljubljani, ki bo 27. oktobra, ter s 
svojo prisotnostjo pokažemo, da 
se s samovoljnim znižanjem 
finančnih sredstev s strani Zveze 
ne strinjamo in želimo pomoč. 
Namreč težava je v tem, da sta-
rejši gluhi iz ptujskega območja 
imajo težave s prevozom in jim je 
veliko krat onemogočeno srečan-
je ali druženje z gluhimi v našem 
društvu in zaradi tega ostajajo 
doma osamljeni in brez družbe. V 
kolikor pa bi bila ustanovljena 
podružnica na Ptuju, bi tudi njim  

VSEBINA  STRAN 

Uvodnik      2 

Obvestila in čestitke                   3 

Sekretarjev kotiček               4 - 7 

Ko košček serca ostane na    

Norveškem                           8 - 9               

Trgatev najstarejše trte            10 

Dnevnik                            11 - 13 

Protivirusna zaščita          14 - 15   

Kostanjev piknik                       16 

Šport                                 17 - 18 

Obvestila, vabil                 19 - 21 

Dogodki v sliki                         22 

Poezija                                    23 

Zadnja stran                            24  

SPREMLJAJTE  
OBJAVE 

 NA INTERNETU 
Od 9. maja 2005  vse 

dogodke, aktivnosti, pro-
grame in ostale koristne 

informacije objavljamo tudi 
na internetu na naši spletni 

strani. 
www.dgnp-mb.si 

omogočili vključevanje v razne 
aktivnosti in druženje s sebi ena-
kimi. 
V mesecu oktobru smo pričeli z 
začetnim tečajem slovenskega 
znakovnega jezika za gluhe. 
Tečaj vodi naša tolmačica Zlatka-
Kaja, ki ima na tečaju 12 udele-
žencev. Zelo sem zadovoljen, da 
je tako številna udeležba, kar 
pomeni, da je vedno več zanima-
nja za učenja slovenskega zna-
kovnega jezika za gluhe.         
Prav tako pa tolmačica Zlatka-
Kaja vodi ročne delavnice, ki 
potekajo ob petkih v društvu in se 
ob izdelovanju ročnih del, gluhi 
učijo njim neznane besede. 
V dvorani v Destrniku potekajo 
treningi odbojke. Ob tej priložnos-
ti se zahvaljujem organizatorju, 
da so nam omogočili brezplačno 
uporabo dvorane. 
V Sarajevu je potekal mednarod-
ni turnir odbojke, nogometa, fut-
sal za gluhe. Mednarodnega tur-
nirja sta se udeležili tudi naša 
ženska odbojkarska in moška 
nogometna ekipa iz Celja. Obe 
ekipi sta nas presenetili, saj sta 
se vrnili kot prvaki. Čestitam! 
Okus pečenega kostanja je v tem 
času še posebej mikaven. Naša 
gluha članica Bernarda Maček 
nam je prinesla cel kup kostan-
jev, zato smo organizirali kostan-
jev piknik, kjer smo se številni 
udeleženci ob družabnih igrah 
dodobra najedli pečenega kosta-
nja in sproščeno poklepetali. 
V društvu potekajo vsako sredo 
okrogle mize za gluhe, kjer jim 
posredujem razne informacije in 
tekoče dogodke. Na kulturnem 
področju potekajo vaje gledališke  

UVODNIK 
skupine, ki se bo udeležila festi-
vala gledaliških skupin v Žalcu. 
Za filmski festival smo pripravili 
dva filma, vendar so nam sporoči-
li, da filmski festival odpade. 

 Bedrija Črešnik, predsednik 
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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 
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 

Oktober  2009 

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

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Viktorija Breznik 
Marija  Drozg 

Mirjana Drumlič 
Lazar Džogazović 
Elizabeta Heričko 
Kaja Zlatka Hötzl 
Franci Jeranko 
Andrej Klančnik 

Alen Kotnik 
Andreja Kovjanič 

Melita Kular 
Marjan Oprešnik 
Srečko Ostreuh 

Roman Perkovič 
Marija Pestiček 

Zarifa Pihler 
Barbara Dacaj Slana 

Aleš Škof 
Slavica Jokič Toplak 

Jože Trefalt 
Martin Vidovič 
Franc Zajfrid 
Marija Zorko 

Darko Zorman 
Sonja Zupanc 

 

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!  

 

»Nevedni so predrzni, izkušene pa je strah.«     
 

                                                                                                                                                      Robert Smith 

 

»Kdor nima nobenega prijatelja, hodi kot tujec po zemlji.«                                           
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Konec meseca septembra smo začeli z intenzivnimi pri-
pravami na razpis za sofinanciranje s strani Fundacije 
invalidsko humanitarnih organizacij (FIHO). Zato smo 
organizirali več sestankov sekcij društva, kjer smo s 
pomočjo članstva pripravili smernice za delovanje in 
izvajanje posebnih socialnih programov v naslednjem 
letu. 
V ponedeljek 5. oktobra je bil na Zvezi društev gluhih in 
naglušnih Slovenije (Zveza) sestanek predsednikov in 
sekretarjev, kjer smo dobili prvo informacijo o razpisu 
FIHO za leto 2010 in sprejeli časovni okvir za pravočas-

no pripravo planov za vsa društva in Zvezo. Na tem sestanku sva oba s predsednikom 
predstavila izjemno nujnost za pomoč in povečanje sofinanciranja mariborskemu društvu, 
saj smo v Mariboru v preteklih dveh letih zelo razširili svojo dejavnost in izvajanje poseb-
nih socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce v kar 41 občinah in 
mestih v Podravju, hkrati pa želimo na Ptuju ustanoviti podružnico društva, ki bi tako omo-
gočila približanje dejavnosti in izvajanja posebnih socialnih programov za gluhe, naglušne 
in gluhoslepe člane na tem območju .  
V naslednjih dneh po sestanku pa smo izvedeli, da Zveza ne namerava pomagati našemu 
društvu, še več, v finančnih izhodiščih, ki smo jih prejeli kasneje, so nam naša finančna 
sredstva za leto 2010 celo zmanjšali, kar je bil svojevrsten šok, sploh ob dejstvu, da je 
podobno doletelo še 10 drugih društev, medtem, ko so dvema društvoma finančna izhodi-
šča znatno povečali. Na takšno samovoljno odločitev sekretarja Matjaža Juharta in pred-
sednice Fride Planinc kot najbolj odgovornih na Zvezi smo pisno protestirali in v več dopi-
sih zahtevali sklic predčasnega sestanka Upravnega odbora Zveze. Našemu protestu so 
se pridružila tudi nekatera druga društva razen dveh, ki sta dobili več sredstev, vendar s 
strani Zveze ni bilo nobenega odziva. Zato je predsednik Celjskega društva sklical sesta-

nek predsednikov in sekretarjev v Celju, nakar so se 
odgovorni na Zvezi le zganili in sklicali sestanek v sre-
do 21. 10. 2009 v Ljubljani. Kljub temu, da ima večina 
društev ravno v sredo uradne ure namenjene pomoči 
članstvu, sva se z namestnikom predsednika g. Mitjo 
Tomažičem udeležila sestanka, kjer sem ponovno opo-
zoril na našo vlogo za povečanje sredstev, ki smo jo 
pravočasno oddali in na katero ni bilo nobenega odgo-
vora Zveze. V odgovor smo ponovno dobili spreneve-
danje vodstva Zveze, ki je odgovarjalo, da se bo o tem 
vprašanju odločalo na seji Upravnega odbora Zveze, ki 
bo 27. 10. 2009, kar je spet zelo sporno, saj bo za 

kakršnekoli spremembe, usklajevanja in popravke finančnih planov ostalo premalo časa, 
saj je skrajni rok za oddajo FIHO planov 29.10. 2010. Verjetno je namen vodstva Zveze 
izsiliti sklep Upravnega odbora s katerim bomo društva prikrajšana, na kar nakazuje tudi 
pisno gradivo članom Upravnega odbora, ki je že prilagojeno tem samovoljno postavlje-
nim finančnim izhodiščem, na kar pa društva nismo imela nobenega vpliva in nismo dali 
nobenega soglasja k zmanjšanju finančnih izhodišč v planih za leto 2010. 

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik 

Namestnik predsednika Mitja Tomažič 
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 Žalostno je, da v teh težkih časih, ko se 
povsod po Sloveniji, sploh pa v Podravju, 
srečujemo z izjemno krizo v gospodarstvu, 
ko vedno več gluhih in naglušnih ljudi ostaja 
brez zaposlitve, pa tudi tisti, ki še imajo 
zaposlitev zaradi svoje slabe izobrazbene 
strukture zaslužijo premalo in so ves čas na 
robu revščine in odrinjeni na rob dogajanja v 
družbi in pogosto grobo izkoriščani, da nas 
tudi lastna Zveza ignorira, katere redni član 
smo, in noče poslušati utemeljitve in argu-
mente s katerimi smo podkrepili svojo vlogo. 
Najbolj banalno pa je, da eno od društev, ki 

bo dobilo povečana finančna sredstva sploh ni predložilo ustrezne vloge in je niti ni v gra-
divu za sejo Upravnega odbora. 
O problematiki sofinanciranja in pripravi finančnih izhodišč za leto 2010 s strani vodstva 
Zveze smo obvestili tudi naše članstvo in že imeli sestanek upravnega odbora društva, 
kjer smo obravnavali plan društva za leto 2010 ter ob tem sprejeli ustrezne sklepe. Ses-
tanka se je udeležilo tudi večje število članstva, ki so izrazili razočaranje nad ravnanjem 
Zveze in pozivali k množičnem protestu ter ugotavljanju odgovornosti o prekoračitvi poob-
lastil vodstva Zveze. 
Sredi oktobra je bil objavljen Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 
2010, na katerega se vsako leto prijavljamo za programe s področja socialnega varstva. 
Ob tem je zelo velik poudarek na pomoči ogroženim skupinam invalidov sluha, kot so sta-
rejši, ostareli in obnemogli ljudje. V Mariboru ta program izvajamo že od leta 2000, ki smo 
ga začeli kot pilotski projekt prvi v Sloveniji, saj takrat nobena institucija ni reševala tega 
problema ostarelih gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi v takšnem obsegu in vsebini kot 
naše društvo. Kasneje so ta program povzela tudi ostala društva gluhih in naglušnih v 
Sloveniji. Leta 2005 pa je postal nacionalni program v katerega je vključenih vedno več 
ostarelih, obnemoglih in osamljenih gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi, katerim so 
pomagale prav tako gluhe in naglušne brezposelne osebe, katerim smo na ta način sku-
paj z Zavodom RS za zaposlovanje pomagali pri zaposlitvi in zagotavljanju sredstev za 
preživljanje sebe in družin. Že v lanskem letu smo začeli s pripravami na širitev izvajanje 
tega programa na področju Ptuja in sosednjih občin. Zato smo letos marca vključili v ta 
program še eno brezposelno gluho osebo iz Ptuja in začeli z izvajanjem posebnega soci-
alnega programa pomoči starejšim uporabnikom na tem območju.  
Hkrati pa se kot edino društvo gluhih in naglušnih v Sloveniji že peto leto uspešno prijav-
ljamo na razpis za izbor javnih del na področju informiranja gluhe, naglušne in ostale 
populacije v Podravju, ki temelji na osnovnih človekovih pravicah zapisanih v Ustavi RS in 
Konvenciji o pravicah invalidov. Z izvajanjem tega programa že vrsto let zagotavljamo 
informiranje o aktualnih dogodkih v društvu ožji in širši javnosti na področju delovanja 
društva v 41 občinah in mestih Podravja. 
S prijavo na te razpise dajemo zelo velik poudarek socializaciji, socialni vključenosti, raz-
voju delovnih sposobnosti gluhih in naglušnih brezposelnih oseb s pomočjo katerih lahko 
izvajamo te za gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi izjemno pomembne posebne socialne  

Frida Planinc Matjaž Juhart 
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programe s katerimi jim omogočamo bolj enakopravno življenje v družbi. 
V sredo 21. oktobra smo organizirali izredno zanimivo 
predavanje o protivirusni zaščiti, ki se ga je udeležilo 
zelo veliko članov. Do konca leta pa imamo v planu še 
dva predavanja o katerih bomo pravočasno obvestili na 
info okroglih mizah v društvu ter na spletni strani druš-
tva http://www.dgnp-mb.si. 
Tudi v jesenskih mesecih nadaljujemo s številnimi aktiv-
nostmi in izvajanjem posebnih socialnih programov za 
gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike s katerimi jim 
omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje živ-
ljenje in delo v družbi. Prav tako vsako sredo informira-

mo člane na okrogli mizi 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 infor-
macije o delu, dejavnosti, sekcijah društva. Na spletni strani društva imamo objavljen tudi 
arhiv časopisa Naš glas, ki je izšel v zadnjih dveh letih. 

Septembra so se naši športniki udeležili več športnih 
tekmovanj v Avstriji, Bosni in Hercegovini v Sarajevu, 
kjer so dekleta osvojila 1. mesto v odbojki ter moški, ki 
so pomagali ekipi iz Celja in  prav tako osvojili 1. mesto 
v malem nogometu. Za izjemno dobre uvrstitve in dobre 
športne rezultate vsem iskreno 
čestitamo in jim želimo še nap-
rej veliko športnih uspehov. 
Številna športna tekmovanja in 
treninge pa organiziramo tudi 
sami. Člani športne sekcije se 

intenzivno pripravljajo na nogometni turnir, ki ga bomo organizi-
rali naslednje leto v januarju in zbirajo donatorska sredstva s pro-
šnjami, ki smo jih pripravili v strokovni službi društva. Prav tako 
pa naš gluh član Gabrijel Kravanja, ki je uspešno pridobil licenco 
za trenerja futsala pripravlja slovensko reprezentanco gluhih 
igralcev futsala za Evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v 
Latviji. Naši člani pa so uspeli dobiti igrišče v Destrniku za trenin-
ge nogometa, kjer je številnim gluhim športnicam in športnikom 
omogočena brezplačna uporaba igrišča. 
Ob petkih nadaljujemo tečaje učenja težje razumljivih besed in ročnodelskih delavnic, kjer 
sodeluje vedno več članic. Vse pohvale mentorici Zlatki Hötzl, njeni sestri Romani in 
Andreji Pavlič, ki kot prostovoljki pomagata pri tečaju in seveda neutrudnemu članu druš-
tva Andreju Trifunoviču, ki vsak petek s fotoaparatom po svojih najboljših močeh poskrbi 
za lepe spomine in arhiviranje teh nepozabnih in prijetnih izkušenj pridobivanja novih 
znanj in izdelovanja različnih ročnih izdelkov vseh udeležencev. Prav tako pa moramo 
pohvaliti prizadevanja tolmačice Zlatke Hötzl, ki kljub številnim obveznostim uspe najti 
dovolj časa za vodenje tečaja slovenskega znakovnega jezika ob sredah popoldan 

Gabriel Kravanja 

Ženska in moška reprezentanca v BiH  

Predavateljica Alenka Janet 

http://www.dgnp-mb.si�
http://www.dgnp-mb.si�
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za 12 polnočutnih udeležencev, ki želijo spoznati skriv-
nosti jezika gluhih in se naučiti komunikacije v govorici 
rok. Zavedamo se, da le z vztrajnim in večletnim orga-
niziranjem začetnih in nadaljevalnih 40-urnih 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 življe-
nje živijo v svetu tišine.  
Člani kulturne sekcije so v tem času zelo aktivni, saj se 
pripravljajo na kar dve veliki kulturni prireditvi in sicer 
filmski ter gledališki festival. Kot vsa leta doslej so 

samostojno pripravili dva izjemno zanimiva filma s 
katerima se bodo predstavili na filmskem festivalu v 
Ljubljani. Prav tako pa se kulturno umetniška skupi-
na Tihi svet vsak teden na vajah pripravlja gledališki 
nastop na gledališkem festivalu, ki ga letos organizi-
ra Celjsko društvo. Verjamem, da bodo gluho skup-
nost s svojo izvirnostjo spet presenetili. Na nastop 
se pripravljajo mlada gluha dekleta pod vodstvom 
Dijane Škof in pripravljajo plesne točke, ki jo bodo 
izvajale v slovenskem znakovnem jeziku-govorici rok 
na prihajajočih prireditvah. Veseli smo lahko, da 
kljub izjemno težkim časom najdejo toliko volje in 
vztrajnosti za delovanje na kulturnem področju.  
Verjamemo, da le s pravim spodbujanjem in omogočanjem pogojev za udejstvovanje na 
številnih aktivnostih zagotavljamo enakopraven razvoj njihovih osebnostnih lastnosti in s 

tem se tudi potrjuje pravilnost zadanih ciljev društva, 
ki na tak način vsem invalidom sluha omogoča ena-
kopravno vključevanje v življenje in družbo ne glede 
na našo izgubo sluha, s katero smo drugače zelo pri-
krajšani v slišečem okolju. 
V društvu smo tudi letos zagotovili cenejši nakup 
celodnevnih kart za kopanje v Termah Ptuj in Fonta-
na z namenom omogočiti čim več članom ohranjanje 
zdravja s pomočjo rekreativnega kopanja. Obvestilo 
smo že objavili na oglasni deski društva, spletni stra-
ni ter na informativni okrogli mizi. 
V teh kriznih časih pa želim vsem gluhim in nagluš-

nim članicam in članom društva, da bodo pozorni na različne življenjske situacije in se v 
primeru težav (izguba zaposlitve, krediti, stanovanjske in socialne razmere, itd.) pravoča-
sno obrnejo na strokovno pomoč v društvu, saj bomo le tako s skupnimi močmi in ob 
pomoči drugih institucij s katerimi dobro sodelujemo pravočasno in uspešneje reševali 
probleme gluhih in naglušnih članov. 

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 

Udeleženci ročnodelske delavnice 

Udeležence tečaja SZJ je nagovoril  
predsednik društva 

Priprava predstave članov kulturne sekcije 
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Za nas se je čas ustavil, dejansko pa so dnevi na Norveškem minevali kot za stavo. 
Tako opisujeta vzdušje in počutje Lea Lukner in David Vranič, ki sta se udeležila 
poletnega tabora invalidov v Gronolenu, skupaj s tolmačko za slovenski znakovni 
jezik Kajo-Zlatko Hötzl, s pomočjo katere je tudi potekala prislovično nemogoča 
komunikacija med slepimi in gluhimi. Seveda je šlo. 

Ogromno priprav, pa brskanje po spletnih 
straneh, da bi izvedeli čim več o tej sever-
no evropski državi in o taboru, kjer bomo 
preživeli naslednjih štirinajst dni ni moglo 
pomiriti našega razburjenja pred odho-
dom. In že smo sedeli na letalu in bili 
veseli, da smo lahko del tega velikega 
projekta, ki smo ga sprejeli na pobudo 
Lions kluba Ptuj. Ko smo prispeli v Oslo, 
nas je pričakal g. Rune Johansen iz Zveze 
Lions klubov Norveške, ter nas skupaj z 
ostalimi udeleženci tabora  odpeljal do 
tabora. 
V taboru pa prešerno razpoloženje, ter 
pozdrav vodje tabora, asistentov ter lastni-

kov našega novega domovanja. Sprejem je bil tako topel in prisrčen, da smo takoj občuti-
li, da smo dobrodošli. Bili smo udeleženci iz enajstih držav, skupaj z osebnimi asistenti 
nas je bilo enaindvajset. Vsak udeleženec je s svojo invalidnostjo prinesel s seboj tudi 
svojo zgodbo. Ta pisana druščina se je hitro sprostila in začela med seboj navezovati sti-
ke, saj se je takoj čutilo, da smo na kraju, kjer smo sprejeti in razumljeni. Otvoritev tabora 
pa je bil še posebej svečan dogodek, saj smo po svečanem govoru vodij tabora g. Kjetil 
Bjokhaug  in Rune Johansen prižgali Lions svečo, ki je z nami gorela vseh 14 dni. Po tem 
ceremonijalu pa smo se prvič vsi skupaj usedli za veliko mizo in sledila je svečana večer-
ja. Začutili smo medsebojno pripadnost in toploto tabora. 
Naslednji dan in vse ostale dni ni bilo časa za domotožje. Organizatorji so nam pripravili 
različne aktivnosti, odšli smo plavati, jahali smo konje, vozili po jezerih s kanuji, imeli razli-
čne igre z žogo, streljali s puško, pištolo in lokom, vozili s kolesi, se razgibavali v fitness 
sobi ter obiskovali bližnje in daljne kraje, muzeje in razstave. Veliko časa smo preživeli v 
naravi in občudovali norveško neokrnjeno naravo, prostrane  gozdove in kristalno čista 
jezera. Posedali smo ob ognju, pekli klobase in klepetali. Povsod smo bili skupaj, ne gle-
de na to, da so bili nekateri udeleženci tabora težki invalidi in jim je bilo potrebno posvetiti 
posebno pozornost. Vse je potekalo mirno in z veliko smeha in dobre volje. 
Višek veselja in smeha  so bile olimpijske športne igre in glasbeno tekmovanje »Idolov«. 
V skupinah smo si izbrali popevko, za katero smo priredili koreografijo in nato nastopili. 
Znova smo nastopili prav vsi udeleženci tabora. Tudi norveški asistenti in vodje tabora so 
imeli svojo zabavno  točko. 
Večere smo preživljali v skupnih prostorih, kjer smo imeli predstavitve držav udeležencev. 
Tako smo pobližje spoznavali znamenitosti drugih držav.  Ker je poletno obdobje na Nor-
veškem obdobje dneva, se  nam  nikoli ni mudilo spati. Klepetali  smo, se  spoznavali, 
smejali, nekateri  tudi  zaljubili. Marsikateri  večer  se  je  končal  s plesom v disku, ki je bil  

V kampu 
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v spodnjih prostorih. Za nas se je čas ustavil, dejansko pa so dnevi minili kot za stavo. 
Komaj takrat smo resnično spoznali, da smo se začutili. Da smo se vzljubili, ter postali pri-
jatelji za zmeraj. 
Imeli smo poslovilno večerjo. Kot prvi večer, smo tudi tokrat večerjali skupaj za veliko 

mizo, le za odtenek bolj žalostni. Po krat-
kem govoru in zahvalam smo se zbrali in 
stisnili okrog naše sveče, se prijeli za 
roke, upihnili svečo in se poslovili. Bil je 
naš zadnji večer, ki so ga zaznamovale 
solze in objemi. Nismo želeli da se konča, 
nismo želeli zapustiti kraja, kjer nismo bili 
izolirani. Kraja, kjer smo bili spoštovani in 
naša invalidnost ni bila pomembna. Kraja, 
kjer smo začutili, da nas ima nekdo rad in 
kjer lahko imamo tudi mi nekoga neizmer-
no radi. Kraja, kjer se slepi in gluhi med 
seboj pogovarjajo in smejijo eden druge-
mu, ko pripovedujejo smešne prigode, tudi 
zaradi svoje invalidnosti. Glavno je, da 

moja invalidnost tebe ne moti, pa se bova zagotovo razumela. 
Na dan odhoda smo malo govorili. Pospravili smo svoje stvari, spominke za naše najbližje 
in zadrževali solze. Kratek stisk rok, nekaj poljubov, objemov. Znova smo sedeli na avto-
busu, ki nas je pripeljal na ta srečen kraj, a sedaj je peljal v drugo stran – proti Oslu. 
Mahali so nam v slovo, mahali vsi tisti, ki so razumeli našo stisko, ki so nas osrečili za šti-
rinajst dni našega invalidnega življenja. Pomahali smo nazaj, vedoč, da se verjetno nikoli 
več ne bomo videli. Molče smo se vozili proti letališču, nihče ni skrival žalosti in solz. Koš-
ček našega srca je ostal na Norveškem. 
Začeli smo razmišljati o svojih, o tistih, ki nas doma pričakujejo. O jutrišnjem dnevu, o pri-
hodnosti. Znova se moramo spopasti z našo družbo, za katero si želimo, da bi čimprej 
postala taka kot je norveška družba: strpna, tolerantna ter sposobna sprejemanja in 
dajanja prijateljstva tudi z invalidi. Znova se moramo boriti, da bomo priznani, zopet 
bolj kot ostali. Želimo si, da nas bo svet začel spoštovati ne glede na našo invalidnost in 
da bomo družbi lahko ponudili tudi naše potenciale. 
Mi smo se na Norveškem naučili, da je to možno. Kaj pa Vi, verjamete?  
Hvala vsem, ki ste nas osrečili, še posebej hvala Lions klubu Ptuj za povabilo na sodelo-
vanje v taboru in za sponzorska sredstva, kakor tudi hvala Lions klubu Žalec in Lions klu-
bu Maribor ter družbi Adria Airways za sponzorska sredstva, ki so omogočila našo udele-
žbo na taboru. Hvala tudi Primožu Stošickemu za potrpljenje in pomoč ob naših »poznih« 
prijavah, pa tudi hvala vodstvu in vsem članom Društva gluhih in naglušnih Podravja, ki 
ste nas podpirali in nam stali ob strani. 

Lea Lukner, David Vranič in  Kaja-Zlatka Hoetzl 

Udeleženci kampa  

 

»Zaradi viharjev poženejo hrasti globlje korenine.«  
George Herbert 
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Gospodar stare trte gospod Franc Kangler župan Mestne občine Maribor, nas je povabil 
na svečano trgatev najstarejše trte na svetu, ki raste na našem mariborskem Lentu. Trta 
je stara več kot 400 let in je svetovna znamenitost, ki je vpisana v Guinnesovo knjigo 
rekordov in največji ponos mestu Maribor. Trgatev je bila v nedeljo 27. septembra. Poleg 

povabljenih vitezov, visokih predstavnikov, 
mestnih svetnikov, smo se trgatve med osta-
limi 2500 obiskovalci udeležili tudi člani 
našega društva. Lent je bil poln stojnic z 
domačo hrano in pijačo, ki po starih šegah in 
običajih mora biti na dan trgatve na mizi. 

Trgatev je potekala po starih štajerskih obi-
čajih. Obiralci (brači) grozdja so bili iz Male-
čnika, ki so natrgali približno 65 kg žlahtne-
ga grozdja, iz katerega naj bi pri prešanju 
nateklo okrog 30 litrov dragocenega vina. 
Grozdni sok so odpeljali v hrambo na Mari-
borsko univerzo. 

Organizatorji so pripravili zelo lep in bogat 
kulturni program. Člani našega društva pri-
sotni na trgatvi smo se gospodu županu 
zahvalili za povabilo na tako velik dogodek 
in izkoristili trenutek za pogovor z županom. 
Z županom smo se dogovorili za srečanje 
tudi ob naslednji trgatvi, prav tako pa nam je 
obljubil da, če bomo našli prostor za sadiko 
te žlahtne staroste med trtami jo naslednje 
leto dobimo in jo posadimo. Zahvalili smo se 
mu za izredno prijaznost in mu obljubili, da 
se naslednje leto ponovno srečamo. 
 

Bedrija Črešnik 

Stara trta in hiša Stare trte na Lentu 

 

»Vedno je pravi čas, da storimo to kar je prav.«  
 

Martin Luther King 

Predstavniki društva na Lentu 

Trgatev stare trte 
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KAMP NA NORVEŠKEM OD 28. 6. DO 12. 7. 2009 
 
28. 6. 2009, nedelja 

Danes zjutraj ob 4h smo se od doma odpravili na letali-
šče v Jožeta Pučnika Ljubljana. Ob osmih smo z leta-
lom odleteli proti Frankfurtu. V Frankfurt smo bili zelo 
presenečeni nad velikostjo letališča, bilo je ogromno. 
Do našega drugega letala, ki nas je peljal v Oslo, smo 
potrebovali pol ure. Letalo je poletelo točno ob uri. 
Posadka je bila zelo prijazna, dovolil so nam, da si 
ogledamo drugače skrite del letala. David se je slikal z 
stevardom, potem pa smo si vsi trije ogledali kapitano-
vo kabino. V Oslu nas je pričakalo veliko sonca in 32 
stopinj Celzija. Iz Lions kluba nas je že čakal organiza-
tor, ki nas je pripeljal v hotel Sas. Dobili smo hrano in 

pijačo, nato pa smo krenili z avtobusom proti našemu cilju. Vozili smo se tri ure in pol. Z 
leve in desne nas je obdajal gozd, med gozdovi pa so bila lepa jezera. Vse hiše so bile iz 
lesa. Ves čas smo potovali samo po eni cesti. Na cilju so nas pričakali organizatorji. Dobili 
smo svoje lepe sobe, nato smo pojedli našo prvo skupno večerjo in se že malo spoznali. 
Večer smo imeli prost, saj smo bili vsi zelo utrujeni od poti. 
29. 6. 2009, ponedeljek 
Danes zjutraj ob osmih smo vstali, si počasi umili obraz in  oblekli. Ob devetih smo šli v 
jedilnico, kjer so nas že čakale razne vrste kruha, salame, sira in ostalih Norveških dobrot. 
Izbrali smo si zajtrk in poiskal prosto mizo, skupaj z drugimi invalidi, ki so že bili naši prija-
telji. Po zajtrku smo se peljali z avtobusom v malo mesto Beitostølen. Tam imajo veliko 
možnosti za šport, smučanje, vožnja z gokartom, trampolin, plezanje po lesenih orodjih. 
Počasi smo si ogledali mesto in tudi malo nakupovali. Nato smo se odpeljali na ogledati 
športnega centra za invalide, ki je bil zgrajen s pomočjo sredstev Lions kluba. Imajo pre-
čudovito telovadnico, bazen in fitnes, kjer se invalidi lahko rehabilitirajo. Zaposlenih je čez 
100 ljudi. Šli smo pogledat cerkev, katero lahko obiskujejo invalidi, ne glede na versko 
usmerjenost, v cerkvi se tudi posluša glasbo za sprostitev. Vrnili smo se nazaj v kamp na 
kosilo. Po kosilu smo imeli prosto. Ob sedmih smo imeli posebno otvoritveno večerjo s 
katero smo slavnostno odprli kamp. Prižgali smo svečko Lions kluba, ki bo gorela do kon-
ca našega druženja. Prva jed je bila predjed, potem pa glavna večerja in na koncu je bila 
dobra sladica. Po večerji smo bili v dnevni sobi, skupaj pili čaj ali kavo in poklepetali. 
30. 6. 2009, torek 
Zjutraj smo počasi vstali in se oblekli, ob devetih smo imeli zajtrk. Po zajtrku smo imeli 
športne aktivnosti. Zbrali smo se v treh skupinah, odvisno od zmožnosti vsakega posame-
znika. Tako smo igrali odbojko, badminton, streljali z loki, streljali s puškami, jezdili konje.  
Ob enih smo imeli kosilo in pojedli popolnoma vse, hrana je bila nepopisno dobra. Hrana 
ni enaka kot v Sloveniji, ni veliko mesa. Večinoma so ribe. Po kosilu smo imeli prosto, 
popoldan smo šli na sprehod do reke in tam smo se veliko pogovarjali. 

Med poletom na Norveško 
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1. 7. 2009, sreda 
Dopoldan smo streljali s puško in tudi s pištolo v garaži, potem smo počivali in pili. Spet 
smo streljali z loki in je bilo vroče. Popoldan smo šli plavat v bazen na športni center za 
invalide. Po večerjo smo si gledali film. 
2. 7. 2009, četrtek 
Dopoldan smo telovadili v telovadnem prostor in kasneje smo igrali badminton in odbojko. 
Danes je bilo zelo vroče. Ob enih smo imeli kosilo in po kosilu smo imeli prosto. Popoldan 
smo šli na jezero in smo veslali s čolnom. Norvežan nas je vse vrgel v vodo, vsi smo imeli 
mokre obleke in smo se zelo zabavali. Vrnili smo se v kamp, takoj sva z Kajo-Zlatko telo-
vadili v telovadnici. Nato sva šli pod tuš in se oblekli. Šli smo ven na piknik za večerjo. 
Spet je bila zelo dobra hrana in zvečer smo imeli državne predstavitve. Predstavile so se 
Poljska, Belo Rusija in Belgija. 
3. 7. 2009, petek 

Po zajtrku smo šli na ogled mesta Fagernes, to mesto 
je malo večje mesto kot Beitostølen. Tam smo si lahko 
kupili  hrano in obleko. Iz Fagernesa do Beitostølen je 
trajala vožnja eno uro. Imeli smo kosilo in po kosilu smo 
počivali. Popoldan smo jezdili konje. Začeli smo počasi 
jezditi v gozdu in, ko smo se vračali, smo poskusili malo 
hitreje jezdili. Zadnjica me je pošteno bolela, ker smo 
jezdili hitreje in ker seveda nisem navajena. Potem sva 
z Kajo-Zlatko telovadili. Zvečer smo imeli večerjo in po 
večerji smo gledali film kar na računalniku. 
 

4. 7. 2009, sobota 
Zjutraj smo imeli zajtrk, v mali škatli smo si vsi pripravili hrano za izlet. Peljali smo se z 
avtobusom nekam na reko in tam smo veslali s čolnom dolgo pot po reki. Voda je bila čis-
ta in mrzla. Vse je bilo čudovito gora, hribi in reka. Na počivališču smo imeli malico in 
pekli hrenovke na žaru. Pogumni so se tudi kopali. S Kajo-Zlatko sva šli prvič z dvojnim 
kolesom po torbo v kombi. Vrnili sva se nazaj. Kasneje smo se čolnom odpeljali nazaj. Bili 
smo malo utrujeni. Okrog pol sedme ure smo imeli večerjo in po večerjo smo si ogledali 
film. Še kasneje smo za kratek čas odšli v disko in se malo naplesali. 
5. 7. 2009, nedelja 

Zjutraj sva s Kajo-Zlatko telovadili in ob devetih smo 
imeli zajtrk. Po zajtrku smo šli z avtobusom in gledali 
gore, sneg in ravnine. Ustavili smo v Gjendesheim in 
tam smo gledali lepe gore in reke, slikali smo norveške 
ladje v jezerskem pristanišču. Z avtobusom smo šli v 
gostilno v Haugseter, tam smo se odžejali in nekaj 
malega pojedli in občudovali naravo. Na koncu smo se 
peljali z avtobusom v kamp, takoj smo imeli kosilo. 
Popoldan smo imeli prosto. Zato smo se zmenili in bi šli 
na sprehod do reke, tam smo se sončili in pogovarjali.  

Lea in David med popoldanskimi aktivnostmi 

Predstavitev naše domovine 
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Vrnili smo se v kamp, takoj sva z Kajo-Zlatko telovadili in se stuširali. Ob pol sedmih smo 
imeli večerjo. Po večerji sva z Kajo-Zlatko malo vadili predstavitev Slovenije. Ob osmih 
zvečer smo imeli državne predstavitve. Tokrat smo se predstavili Ukrajina, Slovenija, Itali-
ja, Islandija. S Kajo-Zlatko sva v Power Pointu prestavili Slovenijo. Kaja je vsem pripove-
dovala o Sloveniji in jaz sem vzporedno vse to povedala v slovenskem znakovnem jeziku 
in jim ga tako predstavila. 
6. 7. 2009, ponedeljek 

Cel dan je bilo slabo vreme in je deževalo. Tudi tokrat 
sva s Kajo-Zlatko zjutraj telovadili in ob devetih smo 
imeli zajtrk. Po zajtrku smo imeli male aktivnost. Prvo 
smo jezdili konje in jahali do reke in nazaj v kamp. Proti 
koncu smo jezdili galop. Kasneje smo šli v garažo in 
streljali s puško. Ob enih smo imeli kosilo in po kosilu 
smo  počivali. Ob pol štirih smo šli na jezero in tam smo 
veslali s čolnom. Kasneje je spet začelo deževati in 
smo nehali veslati. Čakali smo avtobus, da so prišli po 
nas in smo šli  še po ostale na športni center za invali-
de. Skupaj smo šli v kamp. Bili smo malo utrujeni in 

čakali na večerjo. Ob osmih zvečer smo imeli tudi še ostale zadnje državne predstavitve: 
Romunija, Švica in Libanon. Bila je zelo zanimiva in lepa predstavitev vsakega posamez-
nika. Ko so bile predstavitve končane smo se še malo pogovarjali, morali pa smo čim prej 
spat, ker smo naslednji dan vstali že ob 6.30 uri. 
7.7. 2009, torek 

Zjutraj ob pol sedmih smo vstali in se počasi preoblekli, 
umili zobe in pripravili torbo za izlet. Ob sedmih smo 
imeli zajtrk in vsak si je sam pripravil hrano v svoji mali 
škatli za kosilo. Ob 7.45 uri smo šli na dolgo pot do Lil-
lehammer-ja. Mesto leži ob največjem norveškem jeze-
ru.  Ustavili smo se v mestu Maihaugen, kjer je muzej. 
Namesto vstopnice smo si na jakne prilepili nalepko. 
Veliko smo videli iz zgodovine tega kraja. Stare lesene 
hiše, prostore v hiši, vse iz leta 1860 in naprej. Ogledali 
smo si hišo bogate družine izpred 50-tih let. V garaži je 
še vedno stal avtomobil iz tega obdobja. In vse skupaj 
je postavljeno v prelepo naravo. Povsod so nas sprem-

ljale račke s svojimi mladički. Bilo je čudovito in zanimivo. Ob določeni uri smo se spet 
sestali  na vhodu muzeja. Imeli malo časa, da smo si na hitro pogledali trgovinico s spo-
minki in kupili nekaj stvari za spomin. Z avtobusom smo se  vrnili v mesto Lillehammer in 
tam smo imeli kosilo, hrano, ki smo jo s seboj prinesli iz našega hotela. Kasneje smo 
počasi sprehodili po glavni ulici tega mesta, kjer smo po mili volji nakupovali. Ob  treh 
smo  se  peljali  z  avtobusom  do  znamenitih olimpijskih smučarskih skakalnic v 
Lysgardsbakken. Na srečo je prav v tem času trenirala norveška mladinska reprezentan-
ca, tako smo videli njihove treninge – skoke na umetno pripravljeni skakalnici. Popoldan 
smo se vrnili z avtobusom v kamp, takoj smo večerjali, saj smo bili lačni. Po večerji smo 
počivali in malo gledali film.  Se nadaljuje!                                                               Lea Lukner              

Dopoldansko jahanje 

Potepanje po Lillehammerju 
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Algena s.p., podjetje iz Prevalj , ki ga zastopa direktorica Alenka 
Janet in je exluzivni uvoznik prehranskih dopolnil iz Avstralije, je v 
našem društvu pripravilo predavanje o preventivni zaščiti pred virusi 
in ostalimi boleznimi. Predavanje, ki ga je vodila ga. Alenka Janet, je 
pri članih našega društva vzbudilo veliko zanimanja. Zelo zavzeto so 
sodelovali in predavateljici zastavljali najrazličnejša vprašanja poveza-
na z zdravim načinom življenjem in boleznimi s katerimi se vsakodne-
vno srečujemo. 
Ga. Alenka nam je med predavanjem 

predstavila delovanje podjetja in izdelke, ki niso zdravila, ampak za 
prehranska dopolnila , ki poleg dobre koncentracije in več kot dostop-
ne cene  na trgu upravičijo svojo kvaliteto, saj Avstralski izdelki 
(blagovna znamka BLOOMS) sodijo med sam vrh , ker je njihova teh-
nologija pridobivanja le-teh na visoki ravni. Izdelki imajo teste, da ne 
vsebujejo težkih kovin, pesticidov in živega srebra. 
Prav tako pa izdelki ne vsebujejo škroba, glutena in konzervansov. 
Vsi izdelki so prijavljeni  na ministrstvu za zdravje in se tržijo v lekar-
nah, specializiranih prodajalnah in Sanolaborju. 
OMEGA 3 (z veliko lososa)  OMEGA 3 IN SRCE VAM BO HVALEŽNO! 

Omega 3 je nenasičena maščobna kislina, ki  je v prehrani zaužijemo prema-
lo,  zato jo moramo dodajati v obliki prehranskih dopolnil 
Omega 3 od Bloomsa ima veliko naravnega E vitamina, saj je v eni kapsuli(1000 
mg. Kar 70% lososa). Losos je sam po sebi antioksidant. Zato tisti, ki uživajo to 
Omego IMAJODOBRE IN HITRE REZULTATE. 
Ni vsaka OMEGA3 enaka. 
Bloomsova OMEGA 3 ima formulo LOW REFLUX (kar pomeni, da se ne izpahuje in 
ne vonja). 
Omego 3 priporočamo vsem, ki imajo težave z ožiljem, holesterolom, srcem, pritis-

kom, črevesne težave, glavoboli. 
Zelo dobro vpliva na koncentracijo, razpoloženje in celo možgansko funkcijo. 
SVETLIN ZA DOBRO POČUTJE IN DOBER IZGLED 

Svetlin je rastlina, ki so jo v Angliji v 17.stol. razglasili za 
KRALJA vseh olj. 
Vsebuje nenasičene esencialne maščobne kisline. 
Naš Svetlin je prva kapsula, ki je kar 1000 mg. 
Kot prehransko dopolnilo v obliki kapsul priporočamo 
svetlin vsem, ki imajo težave s kožo(suha, srbeča, 
mozolji, alergije), pri težavah s sklepi(osteoporoza, skle-
pna revma, artritisa), pri menopavzi(vročično valovanje, 
potenje ), menstrualne težave in boleče dojke. 

Dobri rezultati se dosegajo pri depresiji. Lasje, nohti so trdni in se ne lomijo. 
Svetlin lahko tudi namažemo in  s tem dosežemo boljšo prožnost in elastičnost kože. Pri težavah 
pri povečani telesni teži blagodejno vpliva na uravnavanje telesne teže. V zadnjem času pa je 
vedno več dobrih rezultatov pri težavah s prostato. 

Sodelovanje članov 

Alenka Janet 

Spremljanje predavanja 
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Q10 PLUS ZA ŽIVLJENJE - CELICE POTREBUJEJO ENERGIJO 
Gre za prehransko dopolnilo, ki je mineral. Q 10 se 
nahaja v jetrih, vendar se po 25 let več ne obnavlja, ga 
je treba dodajati. 
Predvsem ga priporočamo pri težavah s srcem, po kapi, 
infarktu, puščanje srčne mišice. 
Qencim je energija za celice, saj zavira proces staranje 
naših organov. 
Pri utrujenosti, kadar nimamo energije vzemimo eno 

kapsulo. Počutje je hitro boljše. 
Q 10PLUS, pomeni da ima je poleg qencima dodana OMEGA3. 
Gre za dva v enem! Q10+omega3 pripomore k boljši absorbciji qencima. 
Doziranje je ena kapsula na dan.  
OLJČNI LISTI - NAPAD NA VIRUSE IN BAKTERIJE! 

Gre za 250 mg kapsulo, ki vsebuje izvlečke posušene-
ga lista oljke. Delujejo protivirusno kot zaščita pri preh-
ladu in ponavljajočih se infekcijah. 
Oljčni listi znižujejo visok pritisk, višino krvnega  slad-
korja v krvi. 
Z oljčnimi listi se na  naraven način zaščitimo pred 
virusi in bakterijami, ki so v nas samih ali okoli nas. 
Priporočamo jih pri vnetju mehurja, povišani sedimen-
taciji. 

Lahko jih jemljejo vsi, tudi otroci od dveh let ter noseče in doječe mamice. 
SKUPAJ PREMAGAJMO GRIPO.  
 
OMEGA 3 ZA OTROKE ZA ZDRAV RAZVOJ OTROŠKIH MOŽGANOV 

Prva kapsula omega3 s čokolado in poma-
rančo pri nas. 
Priporočamo otrokom kot koristno in zdravo. 
Dosegajo se boljši rezultati pomnjenja, kon-
centracije, mišljenje.  
Omega 3 utrjuje otroške kosti. Celotni razvoj 

možganske funkcije se izboljša. 
 

Izdelke prepoznate po vijoličasti barvi  in blagovni znamki Blooms. 
Informacije na  041 790 404 www.algena.si 
Ga. Alenka je bila navdušena nad iskrenostjo in sodelovanjem naših članov, ter se jim zahvalila 
za njihovo pozornost in lep prejem. 
Predsednik je predavateljici v imenu društva izrekel besede zahvale za čudovito izvedeno preda-
vanje, ter ji izročil skromno darilo. 

  
Info društva in Alenka Janet 

Jaz bom Omego. Poskusiti ni 
greh. 

Kaj pa meni priporočate? 

Zahvala predsednika 

http://www.algena.si�


 
»Ribe se lovijo na trnek, ljudje na besede.« 

                       

  Armenski pregovor 
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Andrej je skrbel za ogenj Priprava kostanjev  

Razlaga pravil igre Kdaj bodo kostanji pečeni? 

Tako kot vsako leto smo tudi tokrat organizirali kostanjev piknik, ki je bil na dvorišču pred 
našim društvom. Zraven odraslih je bilo tudi veliko otrok tako, da je bilo zelo živahno. 
Takoj smo si razdelili delo, ter se dogovorili kdo bo rezal kostanje, kdo bo pripravil ogenj 
in kdo bo pekel kostanje. Akcija je stekla in vonj pečenega kostanja nas je že omamljal. 
Naša tolmačica Zlatka-Kaja je pripravila izredno zanimive družabne igre, med drugim tudi 
olimpijado. Vsak zmagovalec je prejel za nagrado kino vstopnico Planeta TUŠ za ogled 
filma Počitnice za odrasle.  
Seveda nam je ob tako prijetnem druženju in okusnih pečenih kostanjih čas zelo hitro 
minil. Poslovili smo se v upanju, da naslednje leto ponovno organiziramo takšen piknik. 
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MEDNARODNI TURNIR V SARAJEVU 

Med gluhimi in naglušnimi v Sloveniji je najbolj popularizirana dejavnost šport. Gluhi in naglušni 
se vedno bolj in bolj udeležujejo mednarodnih turnirjev, domačih turnirjev in se ob tem še priprav-
ljajo na prihajajoča državna prvenstva, ki so vsako leto na koledarju Športne zveze gluhih in 
naglušnih Slovenije. 
DGN Celje in DGN Podravja Maribor sta se udeležila mednarodnega turnirja v Sarajevu, ki ga je 
organiziralo Športno društvo gluhih »Mladost« Sarajevo. Organiziralo je mednarodni turnir v 
odbojki za ženske in futsalu za moške. Prijavili sta se obe ekipi, DGN Celje za futsal ter DGN 
Podravja Maribor za odbojko. Turnir je potekal v soboto 10. oktobra 2009. 
Za futsal se je prijavilo 20 ekip, med njimi so bile ekipe iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrva-
ške, Turčije, Grčije, Srbije, Črne gore, Švice in Avstrije. 
Za odbojko se je prijavilo 8 ženskih 
ekip, ki so prihaja- le iz Bosne, Slovenije 
in Srbije.  
Že po prvih krogih se je vedelo, kdo so 
favoritinje za nas- lov prvakinj na tem 
mednarodnem tur- nirju. Vse tekme so 
potekale v največji športni dvorani v Sara-
jevu, v dvorani Skenderija. 
Ekipe za futsal so bile razporejene v 4 
skupine (A, B, C, D), ženske ekipe v dve 
skupini. In tekme so se začele. Borba za 
žogo in za zmago se je čutila v vsaki tek-
mi in ekipi, bodisi nogometni ali odboj-
karski. Tam se je videlo, da so bili vsi 
nasprotniki v futsa- lu res močni. Da ekipa 
zmaga je pomembno sodelovanje med igralci in podpora navijačev s tribun. Mariborčanke so se 
brez težav uvrstile v finale, ter premagale ekipo iz Beograda. Osvojile so prvo mesto. Vodja 
odbojke na turnirju je dal tej ekipi naziv »mašina Maribor«. 
Celjani so imeli tokrat srečo. V četrtfinalu, polfinalu in finalu se je za naslov prvaka na tem turnirju 
odločalo  po penalih (6-metrovke). Najbolj zaslužni so bili vsi igralci, še posebej golman Matej 
Tertinek, ki je odločil o končnem rezultatu. Finale je bil še posebno napet, tribuna je bila nabito 
polna, gledalci so napeto spremljali tekmo. Tekma se je končala brez gola. Na koncu so bile 
odločilne 6-metrovke in po vseh doseženih golih vsake ekipe je na koncu naš golman Matej Terti-
nek ubranil nasprotnikov gol. Veselje te ekipe je bilo nepopisno. Za zaključek turnirja so podelili 
pokale najboljšemu igralcu in igralki, golmanu in strelcu. Iz slovenske ekipe je bil Aleš Škof najbo-
ljši strelec, Matej Tertinek najboljši golman in Gordana Škof najboljša igralka v odbojki. Najboljši 
igralec futsala  je bil Marko Jovanović iz Črne gore. 

Rezultati turnirja 
Odbojka:                                                                       Futsal: 
1. mesto: DGNP Maribor (Slovenija)                           1. mesto: DGN Celje (Slovenija) 
2. mesto: Beograd (Srbija)                                           2. mesto: Podgorica (Črna Gora) 
3. mesto Zenica (Bosna in Hercegovina)                     3. mesto: »Zlatiborac« Užice (Srbija) 
 

 
Valerija Škof in Maja Kuzma 

Zmagovalci mednarodnega turnirja v Bosni in Hercegovini 
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REPREZENTANCA GLUHIH SLOVENIJE – PRIPRAVE NA EP 
Priprav za nastop na evropskem prvenstvu gluhih v dvoranskem malem nogometu 
(futsal), ki bo od 12. do 20. novembra 2010 v latvijskem mestu Riga, se bo udeležila tudi 
slovenska reprezentanca gluhih iz društev v Sloveniji. Med njimi sta dva naša gluha člana 
Matej Tertinek in Aleš Škof ter trener futsala Gabrijel Kravanja. 
Slovenska reprezentanca gluhih in naglušnih igralcev futsala je dobila novega selektorja s 
katerim se bo odpravila na EP v Latviji, ki bo na sporedu naslednje leto (2010). Selektor 
reprezentance gluhih sem postal jaz Gabriel Kravanja, pridobil pa sem si tudi futsal licen-
co za trenerja s katero bom popeljal naše fante v Latvijo. Reprezentanca je odigrala nekaj 
pripravljalnih srečanj, na katerih sem kot selektor preizkušal večje število igralcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiska reprezentantov zaenkrat še ne morem objaviti, saj imamo kar široko paleto izbire 
igralcev katere preizkušamo na prijateljskih tekmah in turnirjih. Tako je 29. 8. 2009 repre-
zentanca gluhih in naglušnih sodelovala na mini turnirju v Slovenskih Konjicah, kjer so 
zasedli drugo mesto. 19. 9. 2009 je naša reprezentanca v Slovenj Gradcu odigrala prija-
teljsko srečanje proti selekciji Koroške in zmagala z rezultatom 4:2. Dvakrat se je med 
strelce vpisal Aleš Škof, po enkrat pa sta bila uspešna Mustafa Buljubašič in Marko Šmid. 
Zaradi zasedenosti dvorane je bilo srečanje odigrano na asfaltnem igrišču, reprezentanca 
pa nadaljuje s svojimi pripravami. 
Kot selektor sem ponosen na vse gluhe nogometaše, da potrpežljivo trenirajo futsal in vla-
gajo veliko truda in svojega prostega časa v priprave na evropsko prvenstvo, ki bo nasle-
dnje leto v Latviji. 

Gabriel Kravanja 
 

»Duša posameznika sega v dušo sveta kot vodnjak v podtalnico.«  
                      

  Yann Martel 

Selektor Gabriel z ekipo slovenske nogometne reprezentance gluhih 
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KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 
 

Po dolgih pogajanjih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zavoda Združenje tol-
mačev za slovenski znakovni jezik z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je 
vzpostavljen Klicni center za osebe z okvaro sluha.  
Klicni center za osebe z okvaro sluha je pričel delovati v ponedeljek 21.09.2009 in bo 
vsem gluhim in težko naglušnim osebam sedaj omogočeno, da komunicirajo in pridobiva-
jo 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:  
SMS sporočila preko mobilnega telefona,  
Videoklic preko mobilnega telefona,  
Videoklic preko Skype  
Preko elektronske pošte klicnicenter@tolmaci.si  
spletni pogovor v živo,  
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.  
V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi (registracija) v sistem klicnega centra se 
oglasite v Društvu, kjer vam bomo z veseljem pomagali. 

Info društva, povzeto iz spleta 

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA 
 

Na Spletni TV je pripravljen video prispevek o statusu študenta invalida in z njim poveza-
nih pravic. Menimo, da je ta prispevek pomemben za vse člane, študente ali tiste, ki se 
vpisujejo na univerze. 
Prosimo, da si prispevek pogledate na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-
prispevki/aktualno/pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/. Fakultete bodo pozvale svoje 
študente, da opredelijo svoje potrebe, na podlagi katerih bodo ocenile stroške za te prila-
goditve in na ministrstvu zaprosile za sredstva. 
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. 
Več informacij o vaši pravici gluhega študenta dobite v Društvu. V kolikor potrebu-
jete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se oglasite v društvu, kjer vam bomo z 
veseljem pomagali.                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. 
Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri  obvlado-
vanju 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 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 potekajo ob sobotah v OŠ Destr-
nik 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   pisarni 
društva v času uradnih ur. 
 

 
Tečaj učenja težje razumljivih besed  poteka vsak petek ob 
18:00 uri. Tečaj vodi tolmačica Kaja Zlatka Hötzl ob pomoči prostovolj-
ke sestre Romane in Andreje Pavlič 
  

 
 

Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika gluhih oseb poteka 
vsako sredo ob 17:00 uri v sejni sobi društva. Tečaj voditolmačica Kaja 
Zlatka Hötzl. 
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Vaje sekcije kulture za priprave na filmski in gledališki festival glu-
hih bodo vsako sredo. Prijave pri Bedriji Črešniku. 
 

 
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. 

 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 
 

OBJAVLJENI PRISPEVKI NA SPLETNI TV 
 
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. 
Na pobudo članov vam na teh straneh prikazujemo pregled objavljenih prispevkov Splet-
ne TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov. 
Vsi prispevki so objavljeni na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih Sloveni-
je, http://www.zveza-gns.si/. 
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov. 

Donacija socialno ogroženim, ki smo jo s pomočjo donatorke gospe 
Sare Memič v našem društvu organizirali 14. 9. 2009 
Kako se skozi mesec pretolčejo tisti z minimalno plačo, brezposelni, mate-
re samohranilke in upokojenci z borno pokojnino? Težko. Mnogim po pla-
čilu položnic zmanjka denarja za osnovna živila. Mariborsko društvo je 

uspelo pridobiti dragoceno donacijo v višini 845 evrov, ki so jo namenili za nakup paketov 
hrane za socialno najbolj ogrožene člane. Ob tej priložnosti pozivamo vse, ki zmorejo, da 
donirajo sredstva, oblačila ali hrano za soljudi, ki jim je trenutna kriza otežila življenje.   

 

Strokovni delavec-sekretar  

Milan Kotnik 

 

»Če si nedolžen, zapri vrata; če si kriv nabrusi pete.«   
 

Litovski pregovor          
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Slušatelji tečaja SZJ Okrogla miza - predlogi članov 

Kostanjev piknik Vsi pomagamo pri pripravi kostanjev 

Gospa Zorko med spletnim klepetom s hčerko iz Amerike Ročnodelske delavnice 

 

»Zaradi viharjev poženejo hrasti globlje korenine.«  
 

George Herbert 
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ŠALE 

"Dedek, zakaj imaš sive lase? 
"Vsako leto sem dobil en siv 
lasek." 
"Zakaj pa imaš na obrazu toli-
ko gub?" 
"Za vsako skrb sem dobil eno 
gubico na obrazu." 
"Zakaj pa imaš samo še en 
zob?" 
"To so bili pa udarci usode." 
"In vsi direktno na gobec?"  
 
 
Poškodovani pešec grozi voz-
niku: 
"Zapeljali ste mi preko noge, ki 
je verjetno ne bom več mogel 
normalno uporabljati! Verjetno 
bom celo življenje šepal. Zah-
teval bom deset milijonov 
tolarjev odškodnine!" 
"Kaj mislite, da sem milijonar?" 
"Kaj vi mislite, da sem jaz sto-
noga?" 
 
 
"Zakaj pravzaprav vedno 
govorimo le o materinem jezi-
ku?" 
"Zato ker oče tako ali tako 
nima nobene besede." 
 
 

"Čas je denar!" je rekel nata-
kar, ko je računu prištel še 
datum in uro. 
 
 
V gostilni sta se prepirala 
možakarja, eden brez ene 
noge, drugi slep. Pa je rekel 
možakar brez ene noge: 
"Tako te bom brcnil v rit!" 
"To bi pa rad videl!" se je nas-
mehnil slepi. 
 

 

 

 
 

»Če želite, 
da se bodo uresničile 

vaše sanje, 
se morate najprej 

prebuditi.  
Naj vam uspe  

ta podvig letos.« 
     

    

 

  Johann Wolfgang von Goethe 

OTROKOVA LUČ 
 

Otroka ne preslepiš. 
V hipu jo začuti. 

Luč. 
Ne vidi, ne sliši, 

ne vprašuje, 
Le vpija lepoto. 

Napaja se z odsevi 
teles, duše. 

Hrani se z izlitji 
čistih prvin. 

Blagost ga pomirja. 
Potem ne joče. 

Otrok. 
Vrača se, 

spaja z nevidnimi.  
 

Majda Senica Vujanovič 
 

KO SI SPET ROŽA 
 

Ko si spet roža 
cvetiš. 

Zreš v nebo polna 
sonca. 

Čutiš prostor, 
čutiš širine... 

Razpneš krila, dišavje - 
kristalno čista. 
Ne bojiš se, 

hočeš biti svoja, 
samo svoja - 

nikomur v napoto, 
nepoznana, 

zapeljivo lepa popolna. 
Ko si spet roža 

cvetiš. 
 

Majda Senica Vujanovič 

MOJ ZVESTI 

PRIJATELJ FIČO 
 

V jutru meglenem, 
na delo hitim, 

s fičekom svojim, 
 po cesti drvim 

 
V službi me čakajo , 

došle fakture, 
likvidirati jih moram, 

do določene ure. 
 

Tu res se čakati ne sme, 
ker drugače kazni mi slede, 

zato hitim kar se da, 
da opravim plačila vsa. 

 
 

Alojzija Lukner 



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 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 - 22:00 

RAZPIS ZA NOVOLETNO 
LETOVANJE IN LETOVAN-
JE V ČASU ZIMSKIH ŠOL-

SKIH POČITNIC  

Pogoji in termini razpisa so 
objavljeni na oglasni deski 
društva.  

Pravočasno se osebno pri-
javite 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. 

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 


