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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 

n a š g l a s 



  NAŠ GLAS 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

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

NOVAK SUZANA Letonjeva 8, 2000 Maribor  / 041 600 201  dopol. in popol.  

PLOJ LIDIJA Levanjci 28, 2553 Destrnik  / 041 282 344  dopol. in popol. 

Nov začetek 
leta je pred 
nami in mnogi 
med nami so 
se ozrli po 
minulem letu 
in se v svojem  

spominu ozrli po preteklem 
letu in njegovih rezultatih. 
Vsak pri sebi je ocenil ali je 
svoje cilje dosegel in kakšne 
cilje si bo postavil v novem 
letu, ki je pred nami. 
 
Naš glas izhaja že šesto leto, 
skupaj je izšlo že 23 številk 
glasila v katerega smo vsak po 
svojih sposobnostih pisali 
svoja  doživet ja ,  misl i , 
aktivnosti, ki smo jih izvajali 
in še mnogo drugih zanimivih 
informacij smo objavili. 
  
Res je, junija 2000 je izšla prva 
številka našega glasila. Z 
zanimanjem sem prelistal nekaj 
prvih številk glasila in 
ugotovil, da smo lahko ponosni 
na napredek pri informiranju 
članov in vztrajnost in 
potrpežljivost vsa ta leta vseh, 
ki so pisali v glasilo.  
 
Ko sem pokazal prvi izvod 
glasila našim članom niso 
mogli verjeti, koliko časa je že 
minilo in da so našli v glasilu 
svoje slike z različnih 
aktivnosti. Nekateri se niti 
spomnili niso, da so bili takrat 
zraven. 

     UVODNIK 
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Prav zato se mi je porodila 
misel, da vzamem iz arhiva 
prve številke glasila in naredim 
razstavo glasila Naš glas od 
začetka do danes, ki bo na 
voljo vsem članom društva. 
 
Pa vendar je na tem mestu spet 
prostor , da opozorim na nera-
zumevanje države, občin in in-
stitucij, ki krojijo usodo nas 
invalidov, ki kljub razno 
raznim obljubam najbolj vidnih 
predstavnikov oblasti še do 
danes niso sprejeli zakona o 
izenačevanju možnosti invali-
dov. 
 
Sprašujem se, ali je slovenski 
gluh invalid povsem brez-
pravna oseba, da si ne zasluži 
vsaj tako osnovne pravice, kot 
je sprejetje zakona o izena-
čevanju možnosti invalidov. 
Ve se, da smo gluhi ljudje siva 
lisa v invalidski zakonodaji z 
najmanj zakonsko  določenimi 
pravicami. Pa saj bi bil lepo 
tiho, ko bi gluhi ljudje imeli 
kolikor toliko dostojno urejene 
osnovne pravice in dostop do 
služb, kot vsi ostali državljani, 
pa temu ni tako. 
 
Še vedno smo prikrajšani za 
osnovno in enakovredno izo-
brazbo na vseh področjih, še 
vedno so za gluhe ljudi dobra 
samo najslabše plačana  
delovna mesta in še to samo v  
nekaterih poklicih, ki so ostala  

na voljo še iz jugoslovanskih 
časov. Saj vem, da nam razno 
razni ministri in njihovi tesni 
sodelavci razlagajo, da smo v 
tržno usmerjenem gospodar-
stvu, kjer se mora vsak boriti 
za svoj košček kruha. Vendar 
smo invalidi pri tem 
postavljeni v zelo neugoden in 
neenakovreden  položaj, saj 
smo prav zaradi svoje invalid-
nosti zelo prikrajšani in odrin-
jeni na rob družbe in njenega 
dogajanja. 
 
Gluhi invalidi smo med vsemi 
invalidi najslabše izobraženi in 
posledično temu imamo tudi 
zelo slabo socialno strukturo, 
ki vpliva na slabšo raven 
našega življenja. 
 
Gluhi invalidi že več kot 30 let 
zahtevamo priznavanje 100% 
telesne okvare in ustrezno in-
validnino, kakor jo imajo ure-
jeno ostale kategorije invali-
dov. Prav tako nam država še 
vedno ne priznava tehničnih 
pripomočkov, ki bi olajšali 
življenje marsikateremu in-
validu sluha. Še vedno smo 
prisiljeni, kljub slabši socialni 
strukturi, sami kupovati te pri-
pomočke, ki so večinoma pre-
dragi za običajni žep. 
 
V Društvu gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor smo v letu 
2006 uspešno izvedli in 
zaključili vse posebne socialne  



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 
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praznujejo: 
Mirjana ZORMAN 
 

ISKRENE ČESTITKE OB 
PRAZNOVANJU OSEBNEGA 
JUBILEJA TER VSE NAJBO-
LJŠE ŽELJE IN VELIKO 
ZDRAVJA VAM ŽELI  
 

Društvo GNP Maribor 
predsednik Milan Kotnik 

V mesecu januarju  
 

Arifaj GAZMEND 
Ana PINTARIČ 
Bojana BIZJAK-URŠEJ 
Erna SAVSKI 
Ivan GALE 
Aleksandra ISKRAČ 
Sava KRONIČ 
Milan ŠABEDER 
Konrad ŠMIGOC 

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE 

programe. Prav tako smo pravo-
časno kandidirali na razpise in 
uspeli pridobiti finančna sred-
stva za nemoteno delovanje 
društva še v tem letu. Na različ-
nih sestankih smo opozarjali na 
občutne razlike pri financiranju 
in izvajanju posebnih socialnih 
programov, saj smo v našem 
mariborskem društvu najbolj 
aktivni med društvi gluhih in 
naglušnih v Sloveniji, z največ 
izvedenimi programi in aktiv-
nostmi. Pri tem smo edini, ki 
redno obveščamo ZDGNS s 
sklepi naših organov. 
 
Zelo dejavni in uspešni smo bili 
na različnih področjih, kot je 
širjenje znakovnega jezika glu-
hih med slišečimi, izvajanje te-
čajev in predavanj. Med najbolj 
obiskanimi pa so bile redne ok-
rogle mize ob sredah zvečer, 
kjer smo informirali člane. V 
letu 2006 smo  v sodelovanju z 
ZDGNS uspešno izvedli 
državno prvenstvo v odbojki ter 
še bolj odmevni filmski festival, 
ki si ga je ogledalo več kot 200 
ljudi. 

ČESTITKA 
25. obletnico poroke sta 

decembra praznovala  

Srečko in Zarifa. 
Na njuni skupni življenjski 
poti jima želimo še veliko 
lepih in veselih trenutkov 

 
 
 
 

 
 

 
 

Člani društva 

Med člani je opaziti povečanje 
aktivnosti na športnem po-
dročju, saj so se udeležili 
skoraj vseh državnih prvenstev 
in velike večine ostalih med-
društvenih tekmovanj. Na teh 
tekmovanjih so naši športniki 
posegali po najboljših mestih 
in osvojili kar 12 ekipnih poka-
lov od 1. do 3. mesta ter še 13 
pokalov od 1. do 3. mesta v 
kategoriji posamezno. Želimo, 
da se šport razvija naprej in 
postane še bolj množičen, kar 
našim članom omogočamo tudi 
z zagotavljanjem prostorov za 
treninge. 
 
Želim vam, da bi v letu 2007 
bili enako, če ne še bolj us-
pešni, kot ste bili do sedaj. 
 

Predsednik Milan Kotnik  

 
ČESTITKA 

Visok osebni jubilej, 80 let, je 
v decembru praznoval naš dol-
goletni član Bogo Burk.  
Želimo mu še naprej veliko 
zdravja in dobre volje še   
mnogo let. 

Člani društva 

 

MISEL 
»Borbo je iznašla narava, 

mržnjo človek.« 
Karel Čapek 
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-Matevžev pohod na Peco 
(kljub višini snega) 
-Šišernikova pot (od Dravo-
grada čez kočo pod Kremžar-
jevim vrhom do Slovenj Grad-
ca) 

-Brežiška 
pot 
-
t rad ic io-
n a l n i 
pohod na 
Blegoš 
-
t rad ic io-
n a l n i 
pohod na 
Basališče 

-pohod od Ruš do Ruške koče 
ob dnevu državnosti 
-Andrejev pohod na Okrešelj 
-Miškova pot 
-tradicionalni pohod na Čem-
šeniško planino 
-srečanje planincev na Žavcer-
jevem vrhu 
 
Poti po planinah in gorovjih, 
ki sem jih sam prehodil: 
Spet na Boču, Šentiljska pot 
(Keltska pot) 1.del, Malič in 
Šmohor, del Muške poti (na 
območju Mute), Golica, 
Begunjščica, Jalovec, Smre-
kovško pogorje, Škrlatica in 
Razor, Ratitovec in Lubnik, iz 
Dravograda čez Ojstrico in 
Pernico do Mute, Rakov Škoc-
jan in Slivnica, Olševa, Lisca, 
iz Radelj ob Dravi čez  

VTISI IZ GORSKEGA 
SVETA 

Naj vam predstavim moj lan-
ski planinski izlet in pohod po 
gorah Slovenije. 
Razdeljeno je na dve gorski 
turi. To 
sta tradi-
c ionaln i 
planinski 
pohod po 
določeni 
poti, ki 
ga vodi 
planinsko 
d r u š t v o 
in izlet 
po lastni 
izbiri. Pohod je potekal veči-
noma v družbi slišečih planin-
cev. Hodil sem z njimi in tudi 
včasih sam zašel ter občudoval 
floro in favno hribovskega in 
gorskega sveta. Priložnostno 
sem užival po planinskih poteh 
in vrhovih. Lani teh užitkov 
nisem doživljal, ker sem bil 
nezaposlen in mi je zmanjkalo 
denarja za opremo. Sedaj mi je 
žal za vse lepote Slovenije, ki 
sem jih zamudil. 
Naj naštejem tradicionalne 
planinske pohode, ki sem se 
jih udeležil in jih tudi prehodil: 
-kulturni pohod Ivana Potrča 
in Matije Murka po okolici 
Ptuja 
-zimski pohod (pohod zdravja) 
na goro Oljko 
-pohod na Ramškov vrh 
-pohod v počastitev kulturnega 
praznika Franceta Prešerna 
Ljutomer –Jeruzalem 

Kapunar, Remšnik do Brezna, 
gore-Kopitnik. 
Ko sem bil na vrhovih Sloven-
skih gora sem vedno gledal in 
občudoval gorovja v Avstriji in 
Italiji po neskončno lepem 
obzorju. 

Radovan Milenovič 
Maribor, 15. 1. 2007 

 

ZAHVALA 
Novoletni čas je čas veselja, 
radosti in obdarovanj. Je tudi 
čas, ko nekomu sežemo v roko, 
ga pogledamo v oči in se mu 
zahvalimo. Zahvalimo za vse 
dobro. Prav zato želimo izkoris-
titi te praznične dni in se iz srca 
zahvaliti Mariji Koser. Marija je 
tista oseba, ki nam vedno, kadar 
jo potrebujemo, priskoči na 
pomoč. Ko pride v naše društvo 
vedno posije sonce. S svojo 
pozitivno energijo in optimiz-

mom polni naša srca in nas dela 
močne. Marija, v prihajajočem 
letu 2007 ti želimo mnogo zdra-
vja, sreče, ljubezni ter uspehov v 
službi in doma. Ostani takšna 
kot si. In hvala za vse. 
Člani Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih Slovenske 

Konjice 
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pnega življenja še ne obvla-
dam kretenj. 
Pred kratkim sem praznoval 
80. rojstni dan. V teh letih je 
bilo veliko vzponov in padcev, 
veselja in žalosti, uspehov in 
porazov in grozot med 2. sve-
tovno vojno. 
Toda kljub vsemu temu, za vsa 
ta leta lahko povem z enim 
stavkom »Lepo je živeti«, ver-

jemite tudi, če jih imaš 80. 
Po koncu 2. svetovne vojne 
sem bil kot mlad fant prisiljen 
začeti delati. Da bi obiskoval 
kakšno šolo ni bilo možno, 
bilo je treba preživeti. Začel 
sem kot navadni delavec brez 
poklica, samo z osnovno šolo. 
Toda dana nam je bila mož-
nost študija ob delu. Skušal 
sem to možnost izkoristiti. 
Prvo sem si pridobil poklic 
strojnega ključavničarja. 
Nadaljeval sem študij na gim-
naziji in na tehnični šoli. Ves 
čas študija in aktivnega dela 
sem imel v mislih znani rek: 
» K d o r  n e  n a p r e d u j e ,          
nazaduje«. 

Kajti znanost in tehnika hitro 
napredujeta in naenkrat si čisto 
zadaj. Lahko rečem, da sem 
veliko dosegel. Toda, bilo je 
treba vložiti veliko truda in 
denarja. Plačevati smo morali 
profesorje, izpite in še marsi-
kaj. Ampak izplačalo se je. 
Lahko sem si privoščil delo, ki 
sem ga rad opravljal, bolj pla-
čano delo, kar se še danes poz-
na pri moji pokojnini. 
Kaj pa gluhi ljudje? Kakšno  
možnost imajo za dodatno izo-
braževanje oziroma šolanje ob 
delu? Res je, da danes imajo 
kar nekaj pravic. Imajo svoj 
znakovni jezik, pravico do tol-
mača in še kaj. Toda, ko kon-
čajo osnovno šolo in še kakšen 
poklic, je za veliko večino 
konec izobraževanja in napre-
dovanja. Kaj pomagajo pravi-
ce, ki jih imajo, ko jih je v pra-
ksi težko uporabiti. Le redki so 
tisti, ki se lahko še naprej izob-
ražujejo. Morda posebej 
nadarjeni in naglušni ljudje, pa 
še ti z veliko truda. Za vse nas 
slišeče in za gluhe in naglušne 
ljudi velja enak rek:« Če ne 
napreduješ, nazaduješ«. Prese-
neča me, da na primer šola 
oziroma zavod za slušno priza-
dete otroke ne more organizi-
rati dodatno izobraževanje za 
odrasle gluhe in naglušne ose-
be ali vsaj šolanje ob delu, 
seveda s pomočjo države, dru-
štev in sponzorjev. 
 

Burk Bogo 

Maribor, 15. 1. 2007 

  

MOJIH 80 LET 
Ko sem nekega poletja v mla-
dosti dopustoval na Jadranu, 
me je slučajno zaneslo v kraj 
Primošten v Dalmaciji. 
Starejši ljudje se prav gotovo 
spominjajo, da so tam, v času 
bivše Jugoslavije, slušno pri-
zadeti imeli svoj počitniški 
dom. Ko sem se nekega večera 
sprehajal ob morju, me je pri-
tegnila glasba, ki se je slišala z 
nekega pomola. Ko sem prišel 
tja sem prvič v življenju srečal 
skupino mladih fantov in 
deklet, ki so bili slušno priza-
deti. Z veseljem sem opazoval 
njihov klepet, kako se s hitrimi 
in elegantnimi kretnjami rok 
ter mimiko obraza in gibi tele-
sa sporazumevajo. Razumel 
seveda nisem ničesar. Takrat 
se mi še sanjalo ni, da bom 
nekoč v prihodnosti postal del 
njih. 
Usoda je hotela, da sem mno-
go let pozneje spoznal prikup-
no žensko z imenom Vesna. 
Nekaj časa pozneje je postala 
moja žena. Sprva sva se spora-
zumevala tako, da sva si na 
lističe pisala. Naučil sem se 
dvoročno abecedo in nekaj 
osnovnih kretenj. Vesna ima 
kljub 100% gluhoti sorazmer-
no čist in razumljiv glas in 
dobro odčitava iz ustnic, če 
počasi govorim in uporabljam 
besede, ki so v njenem besed-
nem zakladu. Če je vmes kak-
šna težja beseda pa uporabim 
kretnjo rok. Tako se midva 
dobro sporazumevava skoraj 
brez kretenj rok. Od tod tudi 
dejstvo, da kljub 25 letom sku-
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Suzana Muster- odbojka, Ž 

Andrej Vivod - odbojka 
Veronika Hribar - kultura 

Gabrijel Kravanja - organi-
zacija smučanja 
Milan Kotnik - vodenje 
društva 

- R a z d e l i t e v  t e h n i č n i h 
pripomočkov za gluhe člane 

Vili Majhenič prejema mobilnik  

Jože Trefalt in veselje ob  
prevzemu mobitela 

Letos je tehnične pripomočke 
dobilo kar 18 naših članov, ki 
so se prijavili na razpis za 
tehnične pripomočke za gluhe.  

- Govor predsednika društva 
- Nagovor sekretarke - stro-
kovne delavke društva Polonce 
Burgar 
- Podelitev priznanj najbolj 
aktivnim in zaslužnim članom 
društva na različnih področjih 
delovanja sekcij.  

Priznanja Društva za leto 
2006 so dobili: 

Bedo Črešnik - kultura 
Majda Kores - upokojenci, 
kultura 

Radovan Milenovič - šport 
Vesna Burk - balinanje 
ženske 

Jože Koser - balinanje moški 
Darko Kokol - mali nogomet 
Milan Mertik - športna 
ribičija 
Franc Perkovič - šah 
Sanja Mertik - kultura, mali  
nogomet Ž 

NOVOLETNO  
SREČANJE 

ČLANOV PRI BUDJI 
Novoletnega srečanja se bomo 
še dolgo spominjali zaradi iz-
redno velikega števila prijavl-
jenih udeležencev (cca. 89 z 
ostalimi gosti vred, ki se niso 
prijavili za kosilo) tako, da je 

bilo v gostišču Budja skoraj 
premalo prostora.  Vendar so 
prijazne gostilničarke hitro 
poskrbele za dodatne stole. 
Program ob novoletnem 
srečanju je vodil Milan Kot-
nik: 
- Otvoritev 
- Obdaritev 

Majda izroča naši Piki darilo 
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- Podelitev pokalov in priznanj 
za vseh 17 udeležencev novo-
letnega šahovskega turnirja, ki 
je bil 15. decembra 2006.  

Beba Maček prejema priznanje 

Ivan Ivanjšič je bil četrti 

Prvouvrščena na novoletnem 
šahovskem turnirju, 

Vsi udeleženci novoletnega 
šahovskega turnirja 

- Kulturni nastop naših pevk 
Sanje Mertik in Barbare v zna-
kovnem jeziku gluhih  

- Sledilo je novoletno kosilo, 
katerega smo vsi nestrpno 
čakali, saj so se nam želodčki 
že pošteno oglašali. 
Po večerji pa je sledil družabni 
večer s prijetnim klepetom in 
družabnimi igrami, ki jih je 

Naša Pika pozdravlja člane  

Dobra volja in veselje 

Tolmačica Marija v elementu  

Vsi dobitniki tehn. pripomočkov 
 

Veliko dobre volje in vztraj-
nosti bo tudi v tem letu zago-
tovilo za naše uspehe! 

 
Milan Kotnik 



∗ Smučanje na Kaninu,  
ki je bilo napovedano za 20. januar je zaradi premalo snega odpadlo in bo preloženo na poznejši 
termin. Nov termin meddruštvenega tekmovanja v smučanju vam bomo pravočasno javili. 
 

∗ Meddruštveni turnir v malem nogometu 
bo v soboto, 27. februarja v Športni dvorani v Slovenski Bistrici. Zbor tekmovalcev ob 9.00 uri. 
Letos so nas upravljalci športne dvorane presenetili, ker so nas zadnji hip obvestili, da imajo isti 
dan tekmovanje v judu od 10.00 do 11.00 ure. Prosijo nas za razumevanje. Nogometni turnir bo 
potem potekal nemoteno do popoldanskih ur, ko se bodo odvijale tekme med 4-imi prijavljenimi 
ekipami. 
 

∗ Predavanje za starše bo v sredo, 31. januarja ob 17.00 uri 
s temo "Pomoč učencem s specifičnimi težavami na področju vzgoje".  Vljudno vabljeni! 
 

∗ Predavanje »Popis nepremičnin«, bo v petek, 2. februarja, ob 18.00 uri. 
Vljudno vabljeni! 

 

∗ Treningi v telovadnici OŠ J.P. potekajo vsako nedeljo od 16.00 do 18.00 ure. 
 

∗ Priprave za m. nogometni turnir v Munchnu, ki bo 24. februarja 2007. 
 

∗ Preizkus 22-palčnega monitorja za gluhoslepe člane društva 
smo opravili s pomočjo naše gluhoslepe članice Melite Kronič. (Več v naslednji št. Naš glas). 
 

∗ Priprave in treningi za izbirni šahovski turnir, ki bo februarja, 
bodo potekali vsako sredo in petek v popoldanskem času. 
 

∗ Valentinovo bomo praznovali 14. februarja v prostorih društva. 
 

∗ Slovenski kulturni praznik 
in literarni večer v društvu bomo organizirali 7. februarja 2007 v prostorih društva. 
 

∗ Računalniški nasveti 
na spletni strani Zmaga.com so objavljeni računalniški nasveti primerni in razumljivi tudi za gluhe 
ljudi. Objavljenih je vedno več nasvetov za pomoč pri obvladovanju in čimboljši uporabi računal-
nika in različnih programov. 
 

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

∗ Program pomoč gluhim staršem s šoloobveznimi otroki 
poteka v društvu vsak torek popoldan od 17.00 do 18.30 ure. Starši z šoloobveznimi otroci so vab-
ljeni. 
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Z besedami je težko opisati 
izgubo, ki smo ji priča. Draga 
Suzana, ni te več med nami, ni 
več tvoje dobre volje in tvoje-
ga nasmeha. 
Rodila si se pred 36 leti v 
Mariboru. Že zelo zgodaj so 
opazili tvojo gluhoto. Z mlaj-
šim bratom Sašom sta bila zelo 
navezana in sta bila v oporo 
drug drugemu. 
Že s 15 leti si se včlanila v 
mariborsko Društvo gluhih, ki 
je takrat imelo svoje prostore 
na Studencih. Prav kmalu si 
med gluhimi ljudmi našla svoj 
navdih in se začela aktivno 
ukvarjati z izraznim plesom v 
kulturno umetniški skupini 
gluhih deklet. Z vztrajno voljo 
in treningi ste ustvarile nekaj 
plesnih točk. Kmalu ste z 
dekleti prvič nastopile na 
Mednarodnem dnevu gluhih v 
Ljubljani, kjer ste požele velik 
aplavz vseh navzočih gluhih, 
naglušnih in ostalih gostov iz 
vse Slovenije. Odprla se vam 
je kulturno-umetniška pot in 
kmalu so vas vabili na različne 
kulturne in gledališke priredit-
ve, tako doma, kot v tujini. 
V društvu si bila zelo aktivna 
tudi na področju športa.  

SUZANI V SPOMIN 
Kegljanje, smučanje in odboj-
ka so bile športne zvrsti, kjer si 
posamično ali v ekipi pripo-
mogla, da ste posegale po naj-
višjih lovorikah na športnih 
tekmovanjih. 
Vključila si se še v gledališko 
skupino in prav kmalu ste nas-
topali v pantonimah in v kraj-
ših gledaliških igrah. Tudi na 
gledališkem odru si zablestela 
v različnih vlogah, ki ste jih s 
člani gledališke skupine skupaj 
sami režirali in pripravili. 
Pa vendar si kljub veliko obve-
znostim s treningi in nastopi v 
društvu še vsakokrat našla 
dodaten čas. Z gluhimi dekleti 
ste pred 16 leti začele povsem 
novo aktivnost z organiziranje 
kvizov znanja za gluhe in 
naglušne člane mariborskega 
Društva. 
Kmalu si spoznala gluhega 
fanta Aleša iz Celja, s katerim 
si se poročila. V Celju sta 
ustvarila skupen dom. Pred 13 
leti  sta dobila hčerko Dašo  in 
čez 3 leta še Dejo.  
Kljub težkemu življenju v sve-
tu tišine so bile pred teboj dve 
novi, veliki preizkušnji, saj so 
zdravniki kmalu po rojstvu 
obeh otrok ugotovili, da sta 
tudi obe deklici gluhi. Pa zato 
nisi nikoli obupala. Vztrajala 
si in kljub svoji gluhoti in glu-
hoti v družini vedno našla smi-
sel in cilj v življenju, svojim 
otrokom pa nudila vso mate-
rinsko ljubezen in topel dom. 
Svoj prosti čas si preživljala v 
celjskem Društvu gluhih, kjer 
si nadaljevala svojo  

ustvarjalno pot. Vključila si se 
v nacionalno kulturno / umet-
niško skupino Tihe stopinje, s 
katero si nastopala na številnih 
prireditvah in festivalih doma 
in v tujini. 
Prav rada pa si se vračala v 
svoj rodni Maribor in v svoje 
matično mariborsko Društvo, 
kjer smo bili vedno znova 
veseli in ponosni na tvoje 
uspehe. 
Pred 10 leti so se vajine poti z 
Alešem razšle in spoznala si 
Simona, s katerim si začela 
novo skupno življenjsko pot. S 
Simonom sta se pred enim 
mesecem veselila rojstva hčer-
ke Dine, ki ga je veliko prehit-
ro prekinilo tvoje nenadno slo-
vo. 
Poslovili smo se od naše Suza-
ne, ki nam je vsem nekaj zapu-
stila in dala.  
Zapustila nam je spoznanje, 
da lahko kljub težki invalid-
nosti/gluhoti dosežemo vse, 
če si to resnično želimo. 
Vsi člani Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor 
izrekamo svojcem iskreno 
sožalje. 
 
Suzana, ohranili te bomo v 
trajnem spominu, naj ti bo lah-
ka slovenska zemlja. 
 

Tvoji gluhi in  

naglušni prijatelji iz  

mariborskega      
Društva 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

Pravilno rešeno križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca  februar-
ja. Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo februarja izžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil praktično 
nagrado. 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
MOJA SLED 

 
Ranjen od moje sledi 

in ptičjega neba. 
Listje je že pomlajeno. 
Glas krvi v moji sledi. 
Poezija skrite barve? 

Tečem 
v tvoj spomin. 

Tulipana vzdih začujem? 
Zven piščali? 

Sled na belih ranah, 
zvitkih ne usahne… 

Sled se vije tiho, 
kakor žalost zakopana. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

OBLAČEK 
 

Pluješ v  
rahel svit in 

že te ni. 
Si v meglicah 

skrit? 
Ugledam te, 

potuješ v dalje. 
Le v sanjah si  

z menoj. 
Lahkoten me tešiš 

in siplješ 
blesk in jok 

kristalno čist. 
Majda Senica Vujanovič 

NASMEJMO SE 
 

Ženska, ki je ravno naredila 

šoferski izpit, se pelje proti 

domu. Na telegrafskem drogu 

opazi delavca, ustavi avto in 

ga nahruli: 

»Ste pa reva! Tako slabo pa 

res ne vozim!« 

 

»Moj stric je numizmatik.« 

»Kaj je to?« 

»To je človek, ki zbira kovan-

ce.« 

»Takemu smo včasih rekli 

berač.« 

 

»Ali si poslušal moj nasvet in 

si kupil obleko z dvojimi hla-

čami?« 

»Sem.« 

»Si zadovoljen?« 

»Pozimi je bilo krasno, zdaj, 

poleti, mi je zelo vroče.« 

Koren je vzel svojega sinka na 

tekmo in si ga posadil za vrat, 

da bi bolje videl. 

Sredi drugega polčasa ga ja 

postavil na tla in mu dal dve 

po riti. Sosed je nejevoljno pri-

pomnil: 

»Zakaj tepete otroka?« 

»Zakaj? Če lahko ves čas vpije   

dajmo naši in fuj sodnik, bi 

lahko rekel tudi lulat.« 

 
 

Srečata se dva Gorenjca; prvi 

potoži, da nima sreče. 

»Pomisli, spet moram kupiti 

nov glavnik, pri starem se je 

odlomil zob,« je pravil. 

»Menda zaradi enega zoba ne 

boš kupoval glavnika?« 

»Moram bil je zadnji.« 

 
 

»Katero vodico po britju želi-

te?« 

Tisto, ki jo reklamirajo po 

televiziji. Če se namažeš z njo, 

ti v naročje sede lepa mladen-

ka.« 

 

Zdravnik zdravi, 
narava pozdravi. 

 

Latinski izrek 



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 in Erna Savski.  

Izid brezplačne številke so omogočili: 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 

Kratka obvestila 

Vsako sredo in petek  

web klepetalnica od 17:00 
do 22:00 ure. Prav tako 
lahko uporabljate 3 raču-
nalnike v računalniški sobi 
za brskanje po spletu in e-
učenje. 

 
 

Vsako sredo 

ob 19:00 uri okrogla miza 
za informiranje članov. 

 

Članarina v letu 
2007: 

- zaposleni in upokojenci   

7,00 EUR 

- brezposelni, študentje in 

  dijaki BREZPLAČNO. 

 

Članarino je potrebno  

plačati do konca meseca 
junija 

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

Nadaljevalni tečaj 

Nadaljevalni tečaj znakov-
nega jezika gluhih  poteka 
vsako sredo od 17:30 do 
19:00 ure. Vodja tečaja je 
Marija Koser.  

"Kdor je zdoma, ima eno 
misel; kdor je doma, jih 

ima sto." 
Domača modrost  
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