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Proslave ob dnevu žena, ki jo v
našem društvu organiziramo
že tradicionalno vsako leto, se je
udeležilo 65 ljudi. Proslava je
bila v gostišču Černe v Razvanju.
Bilo je zelo zanimivo in poučno,
saj sta Zlatica in Marija pripravili
zanimivo predavanje o pravicah
žensk in na kratko predstavila
zgodovino tega praznika žensk, ki
ga sedaj praznujejo po vsem
svetu. Zvečer pa sta organizirali
še šaljive igre v katerih je
nastopila večina udeležencev
proslave. Justina Vršič pa je
zvečer organizirala zelo zanimiv
kviz, ki je v udeležencih
vzpodbudil sive celice k
razmišljanju o pravilnih
odgovorih.
Vsak mesec se od 12 do 16 naših
športnikov in športnic zbere v
telovadnici Osnovne šole Janka
Padežnika, da na treningu igrajo
odbojko in mali nogomet.
Intenzivno pa potekajo tudi
treningi bowlinga, ki se ga redno
udeležuje šest naših
članov. Konec marca pa je bil že
prvi trening balinanja, ki se ga je
udeležilo kar 14 naših predvsem
starejših članov, ki so tako uradno
odprli priprave in treninge za

državno prvenstvo, ki ga bomo
organizirali v našem društvu v
mesecu juniju v Voličini.
V Krškem je potekalo državno
prvenstvo gluhih v odbojki. Naša
moška ekipa je med sedmimi ekipami zasedla 4. mesto. Ženske pa
5. mesto.
Vse od jeseni do konca zime
je Zlatica Hötzl-naša tolmačica
slovenskega znakovnega jezika organizirala učenje besed in ob
tem še ročne delavnice, kjer
so naši člani izdelovali izdelke iz
naravnih materialov ali drugih od
doma prinesenih uporabnih materialov. Tečaj in ročne delavnice
smo zaključili, vendar so člani
izrazili željo, da bi s tovrstnimi
delavnicami nadaljevali, saj so se
dobro počutili ob raznovrstnem in
kreativnem ročnem ustvarjanju.
Že sredi aprila pa bomo organizirali predavanje o fizioterapiji oziroma o lastni skrbi za dobro telesno kondicijo in telesno zdravje.
Tudi Marija Koser, naša tolmačica, ki je vodila začetni tečaj Slovenskega znakovnega jezika gluhih, je organizirala zaključni tečaj
z izpitom, kjer je posebna komisija sestavljena iz gluhih članov
ocenjevala novo pridobljeno znanje govorice rok vseh tečajnikov.
Preverjanje znanja in izpit so vsi
uspešno opravili. Člana Nadzornega odbora Marija Črešnik in
Mitja Tomažič sta opravila nadzor nad poslovanjem društva in
ugotovila, da je delovanje v lanskem letu potekalo v skladu s

Predsednik: Bedrija Črešnik

TOLMAČI

NASLOVI

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popol.

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popol.

ZLATICA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 dopol. in popol.
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TELEFON

Statutom društva in zakonodajo.
Poročilo o delu nadzornega odbora bosta podala tudi na skupščini
društva. 26. marca od 9.00 do
18.00 ure so potekale volitve za
delegate skupščine za novo 4letno mandatno obdobje. Volitve
je vodila in spremljala s strani
Upravnega odbora imenovana
Komisija za volitve in izvedbo
volitev. Volitve so potekale uspešno, saj se jih je udeležila dobra
polovica vseh rednih članov. Izvolili smo 14 novih delegatov skupščine, ki bodo letos 9.
aprila na 1. redni letni in volilni
skupščini izmed sebe izbrali
novega predsednika in namestnika predsednika društva za novi
mandat. Obravnavali bodo tudi
letna poročila o poslovanju društva in plan za letošnje
leto. Mandat izvoljenih članov in
imenovanih članov organov traja 4 leta.
Letos smo zelo pohiteli tudi z razpisom za letovanje v naši počitniški prikolici v Termah Banovci.
Prav tako je tudi naša Zveza že
poslala razpis za letovanje gluhih
in naglušnih članov. Članom predlagamo, da se čimprej oglasijo v
pisarni društva in se prijavijo na
letovanje, saj je ostalo le še nekaj
prostih mest.
Iskreno se zahvaljujemo Mestni
občini Maribor, ki nam je podarila 10 brezplačnih kart za ogled
filmov v Planetu Tuš.
Vsem članicam in članom društva
želim še naprej uspešno sodelovanje v našem društvu.

02/33 15 711

NAŠ GLAS

GSM

DOSEGLJIVOST

031 316 040 dopol. in popol.
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo tudi v vse domove upokojencev na VSEBINA
področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z nameUvodnik
nom, da jim popestrimo njihov vsakdan.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim druš- Obvestila, čestitke
tvom 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.

Člani pišejo
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Draga Bernarda!
Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti cvetita,
naj ves čas smeh in zdravje ti v očeh žarita!

VSE NAJLEPŠE OB
ROJSTNEM DNEVU
ti želita sestri Marica in Slavica
Č E S T I T K E Č LAN O M
V MESECU APRILU PRAZNUJEJO ROJSTNI DAN:

Zvonka Bauman
Marija Koser
Anton Obrul
Mateja Pesek
Anton Planinšič

Ivanka Klezin
Franc Perkovič
Jožica Ivanjšič
Bedo Črešnik

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

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

www.dgnp-mb.si

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
predsednik Bedrija Črešnik
April 2008
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MOJI PLANINSKI IZLETI
društvom (PD) Planika, en mi goricami,
pohod s planinci PD TAM in - planinski pohod na Čemšeniveč kot pet-krat sem se odpra- ško planino in
vil čisto sam.
- Stolpnik na Konjiški gori.
Želel bi vam našteti vse tradiciSedaj pa izleti, ki sem se jih
onalne planinske pohode, ki
sem se jih udeležil skupaj s udeležil sam ali pa po lastni
izbiri PD:
planinskimi društvi. To so:

Lani sem preživel veliko časa v
Slovenskih gričevjih, hribovjih
in gorovjih in hodil po tradicionalnih poteh širom naše države. Prav tako sem obiskal
nekatere jame. Vse skupaj bi
vam želel predstaviti in opisati.
Hodil sem po markiranih in
zavarovanih poteh, med gozdovi in po skalovju, po hribovitem svetu in plezal tudi po stenah in grebenih. Obiskal sem
Julijske Alpe, Kamniške Alpe
in Karavanke. Velikokrat sem

- Ramšakov vrh,

- iz Ožbalda čez Sršenov vrh,

- Matjažev pohod na Peco,

Zg. Kaplo, Remšnik do Brezna,
- Reška planina in Golava,
- Sv. Duh na Ostrem vrhu,
- Brnica, Bukovica in gora
Kamnik,

-Jurčičeva pot po deželi desetega brata,

- Blejski grad,
- avtobusni izlet po Primorskem jugu,

- Hom ob Dnevu Žena,
- planinski pohod k Črnemu
jezeru na Pohorju,
- Štampetov most,
- pohod od Vojnika do Kunigunde,

- del Haloške planinske poti,
- Golica in Mengeška koča,
- tradicionalna pot na Pohorju, - Veliki Snežnik,
ki jo je organiziralo naše druš- iz Andrejevega doma na Sletvo,
menu po poti proti Domu na
- krožna pot severno od zaveti- Smrekovcu in vse do Mozirske
hodil in plezal po zahtevnih
koče na Golteh,
poteh, kjer sem se moral vzpe- Storžiška skupina,
njati držeč se jeklenih žic.
Osvojil se že ogromno Sloven- vrhovi okoli Blejske koče:
skih vrhov, udeležil najčudoviDebela peč, Okroglež, Brda,
tejših pohodov in nikoli mi ni
Lipanski vrh, Mrežce, Debeli
bilo dolgčas. Prav nasprotno,
vrh, Mali vrh, Draški vrh in
zelo sem užival v vseh lepotah
Viševnik.
naših slovenskih gora.
- Triglav, vrh sem osvojil že
šča
Pečica
blizu
Brežic,
Največ lanskih pohodov, celih
sedem krat,
25, sem opravil s Planinskim
- Martinov most med Ormoški
Stran 4
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- Domžalski dom in Črnuški Na vseh mojih pohodih in
dom na Veliki planini in plan- vzponih sem imel izredno prišarija Kisovec,
ložnost občudovati našo prečudovito floro in favno. Na pot
sem odhajal pri vsakem vremenu, sam ali pa vključen v PD.

- Grintovec,
- dan Podravskih planincev ob
100 letnici obstoja Ruške koče,
Na mojih poteh sem se pogosto
- Korada in Sabotin,
srečeval in rokoval z znanimi
- Krvavec, Kalški greben in
politiki. Obrambnega ministra
Košutni (Šutna),

- iz Libeliča čez Strojno do Karla Erjavca sem srečal pod
Velikim Snežnikom, PredsedŠentanela,
nika vlade, Janeza Janšo na
- Košenjak,
Kredariškem domu pod Trigla- jama Pekel,
vom in Janeza Stanovnika,
- Domžalska jama in
predsednika ZOB Slovenije, ki
- pohod po delni poti vzhodne- je govoril o vrednotah NOB
ga Pohorja.
med vojno v Pečicah in predApril 2008
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sedniškega kandidata Lojzeta
Peterleta v Murskem središču
pred Martinovim pohodom.
Radovan Milenovič

Novice iz športa
Po programu aktivnosti za leto
2008 člani sekcije bowling treniramo že od 5. februarja vsak
torek. Rezervirani imamo 2 uri
treninga, od tega eno uro brezplačno. V skladu s tekmovalnim koledarjem ŠZGS v letu
2008 je DGN-Severne Primorske Nova Gorica organizator
Državnega
prvenstva
v
bowlingu za gluhe in naglušne,
ki bo 19. aprila 2008 v Postojni, na katero se tudi mi intenzivno pripravljamo in vestno treniramo. Treninge plačamo
sami in nam društvo povrne
stroške. Tekmovanja se bo
udeležilo šest članov našega
društva in sicer: Milan Mertik
in Aleš Škof - prvi par, Bedrija
Črešnik in Boris Pavlin - drugi
par, Justina Vršič in Mitja
Tomažič kot posameznika.
Po
končanem tekmovanju
bom pripravil analizo in tudi
bom poročal na okrogli mizi,
ki bo v sredo 23. aprila 2008.
Kot vodja sekcije bowlinga
želim našim tekmovalcem
dobre rezultate in srečno vrnitev domov!
Športni pozdrav!
Mitja Tomažič
Stran 5
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ZMIGAJMO SE!
Vsako pomlad si mnogi od nas vsaj po tihem rečemo, da pa bomo danes res naredili nekaj zase in
za svoje telo. Polni dobrih namenov o primernem gibanju, ki bo blagodejno vplivalo na naše
zdravje, se veselimo sončnih in toplih dni, ki so kot nalašč za rekreacijo.
Da pa ne bi ostalo zgolj pri dobrih namenih, se moramo resnično lotiti katere od številnih oblik
rekreacije.
Ni potrebno ponavljati, kako pomembno je gibanje za
zdravje. Kamor koli okoli sebe pogledamo se nam
ponujajo priložnosti, da se malce zmigamo, ne glede na
to, kako zelo zahtevni smo. Že daljši sprehod dva ali trikrat na teden bo dobro del našemu organizmu, v prvih
pomladnih dneh pri večini še nekoliko lenobnenu od
zimskega časa.
Da se zmigamo tudi ne potrebujemo veliko denarja.
sprehod ali lažje oblike pohodništva sploh
potrebujemo kakšne posebne opreme. Kolesarjenje
nam hitro obrestuje. Kakšna bolj zahtevna oblika rekreacije, surfanje in kajtanje na primer,
sicer za že veliko bolj zahtevne, pa vendar ju ne gre zanemariti.
Wellnes za sproščanje je pomemben za telo in tudi
za duha. Za rekreativne dejavnosti kot za sproščanje v različnih centrih je dovolj priložnosti, kombinacija obojega pa je morda največ, kar lahko privoščimo sebi oziroma svojemu telesu in tako poskrbimo za dobro telesno in duševno kondicijo.

Za
ne
se
sta

Narava nas torej v tem letnem času kar vabi. Blizu
vsakogar od nas je gotovo kakšna sprehajalna pot,
hrib, na kakšnega se lahko podamo, ceste, po katerih lahko
kolesarimo, pločnik ali ne tako prometne ulice, po katerih se lahko rolkamo. Na nas
je, da si izberemo tisto, kar nam najbolj ustreza.
In to že danes, ne jutri.
Info društva

UČENJE GOVORICE GLUHIH PRED EP V NOGOMETU
Dunajski bolničarji se želijo čim bolje pripraviti na Evropsko nogometno prvenstvo gluhih, zato so
se začeli izobraževati na tečaju znakovnega jezika gluhih.
Bolničarji dunajskega Rdečega križa sodelujejo z Avstrijsko zvezo gluhih pri uvodnem trimesečnem tečaju znakovnega jezika. Tečaj je samo eden izmed mnogih dodatnih izobraževanj v pripravah na zaključni turnir, ki ga bosta od 7. do 29. junija priredili Avstrija in Švica.
Tako se učijo govorice gluhih, ki jih je v Avstriji približno 10.000, njihove kulture in položaja v
Avstriji, ter načina kako pravilno komunicirati z njimi.
Povzetek iz teleteksta pripravila Marija Trefalt
Stran 6
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8. MAREC, DAN ŽENA
Za vse, ki niste vedeli, ali pa ste že pozabili zakaj se praznuje 8. marec, kot svetovni praznik žena, majhna osvežitev.
8. marec je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne
enakopravnosti in dosežkov žensk. Pobudo za praznovanje 8.
marca je dala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin,
ki se je za enakopravnost žensk začela bojevati leta 1889.
Pobudo za dan posvečen
ženskam pa je dala leta 1910.
Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in
na Danskem, takrat še na 19. marec. Tudi v Sloveniji so ga
praznovali v Trbovljah. Mednarodni dan žensk se 8. marca
praznuje od leta 1917. Praznik je postavljen tudi v spomin na
velik požar v tovarni Triangle, kjer je leta 1911 v New Yorku izgubilo življenje preko 140 žensk.
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je leta 1897 začel izhajati prvi
ženski časopis z imenom Slovenka, leto dni kasneje, pa je bilo ustanovljeno prvo društvo žensk.
Pomembno je omeniti leto 1906, ko je prva Slovenka Marija Urbas doktorirala in sicer iz filozofije
na univerzi v Grazu. Leta 1945 je bila uzakonjena splošna volilna pravica, tako so smele ženske
prvič na volišča. Tri leta kasneje, pa je bilo v Ustavo SFRJ zapisano določilo, da ima vsaka ženska
pravico svobodno odločati o rojstvu otrok in umetne prekinitve nosečnosti. Leta 1989 (zelo
pozno!!), je začel delovati prvi telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtve
nasilja.
Z namenom, da malo obudimo razvoj praznika žensk in, da se skupaj ob tem poveselimo in
»žensko«! naklepetamo, smo se v petek, 7. marca srečali v gostišču Černe. Našemu prazniku se je
pridružilo kar nekaj moških. Pa, saj ne moremo brez njih! Ob dobri večerji smo prijetno kramljali
in se veliko šalili. Moški so nam ženskam, na stolih s kolesi, predstavili vožnjo žensk v cestnem
prometu. Na kar so enako storile ženske in popeljale moške. Ugotovili smo, da smo ženske mogoče res previdnejše, zato pa imamo več »ženske« energije
in udarnosti. V tem večeru pa sva bile na udaru tudi midve
z Marijo Koser. Za naju je Justina Vršič pripravila igro v
kateri sva morale pokazati tako telesne spretnosti, kot tudi
znanje. Na
srečo
nisva
dobile
šolskih
ocen, saj bi bilo najino spričevalo za razjokat.
Znova sem lahko ugotovila, da nam manjka še
veliko znanja in poznavanja naše zgodovine.
Hvala Justini za dobro pripravljeno igro.
Večer se je neusmiljeno nagibal v noč in naši
polni trebuhi so si zaželeli počitka. Znova smo
se imeli prelepo, le, da je čas kar bežal. Zato
so pa ostali lepi spomini in veliko čudovitih fotografij, ki povedo vse o našem druženju.
Zlatka Hötzl
April 2008
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VESNI KOTNIK V SPOMIN
"Ločitev od dragih težko nas zadane,
je težja še bolj, kadar smrt nam jih vzame.
Učitelj - življenje - nas bridko uči:
"Brez solz in trpljenja nihče ne živi ".
A vendar se vredno nazaj je ozreti,
življenje je vredno bilo preživeti.
V spokojnem naj bivanju najde svoj mir,
a sij naj ji božji bo sreče izvir!
17. aprila mineva 14 let,
kar si nas zapustila,
vendar boš v naših srcih
za vedno ostala med nami.
Vsem, ki obiskujete njen prerani grob in prižigate svečke
iskrena hvala.
Milan Kotnik

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA
Člani društva so na volitvah 26. 3. 2008 za delegate
skupščine izvolili delegate za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Delegati v mandatu 2008 - 2012 so:
Bedrija Črešnik
44 glasov
Jože Koser
41 glasov
Andrej Vivod
38 glasov
Darko Kokol
37 glasov
Mitja Tomažič
36 glasov
Veronika Hribar
34 glasov
Boris Pavlin
34 glasov
Suzana Muster
31 glasov
Marjan Oprešnik
30 glasov
Gabrijel Kravanja
28 glasov
Milan Mertik
28 glasov
Radovan Milenovič
27 glasov
Ferdinand Zupanc
26 glasov
Ernestina Savski
25 glasov
Člani disciplinske komisije, 2008 - 2012 so:
Sandi Modrinjak
Alojz Pavlinek
Jože Trefalt
Bernarda Maček
Aleš Šerkezi

Skupščina Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor je na svoji 1. redni seji
skupščine izvolila na javnih volitvah naslednje
člane
upravnega
odbora.
Člani upravnega odbora v mandatu
2008 - 2012 so:
Bedrija Črešnik, predsednik
Mitja Tomažič, namestnik predsednika
Srečko Pihler
Andrej Klančnik
Milan Šabeder
Justina Vršič
Stevica Kronič
Majda Kores
Sašo Letonja
Perkovič Franc
Člani nadzornega odbora, 2008 - 2012 so:
Marija Črešnik
Ivan Ivanjšič
Marija Šmid

Mož in žena sta dva bregova iste reke.
Stran 8
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OBVESTILA in VABILA
∗

INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri.

∗

Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 16.00 do 18.00 ure (po
dogovoru) na Osnovni šoli Janka Padežnika.

∗

Računalniški nasveti
na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in
razumljivi za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri
obvladovanju in čimboljši uporabi računalnika in različnih programov.

∗

Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsak torek in sredo popoldan.

∗

Na priprave za mednarodni dan gluhih v Mariboru, ki bo 27. septembra 2008
vljudno vabimo člane društva. Za dogovor in sodelovanje se dogovorite s predsedniku društva.

∗

Državno prvenstvo gluhih v balinanju bo 14. 6. 2008 na balinišču v Voličini
(občina Lenart).

∗

Treningi bowlinga so vsak torek v Bowling centru Planeta Tuš.

∗

Vsak torek so treningi balinanja pri Balinarskem klubu Branik Maribor.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Glasilo »NAŠ GLAS«
Začetek izdajanja glasila.
Junij 2000

Tistim, ki vedno zrejo v tla,
se lahko zgodi,
da spregledajo mavrico
Anonim
April 2008
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SREČANJE TEČAJNIKOV V SLOVENSKIH KONJICAH
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
EVA Z JABOLKI

Kalvarija ujeta

Moj sadež razcveten

v poslednje žarke.

okusi,

Poslavljam se,

razpolovi dih

lahkotna potešena.

v užitek,v slast.

Zarja večera

Najine luči,

razpenja

Ljubezni.

neskončno jutro,

Božansko jabolko,

jutro miru.

ŠALE
Mama pokaže Milanu malega
bratca. "Mama, ... nima zob!"
"Vem, sinko."
"Mama, tudi las nima!"
"Vem, vem."
"Mama, ali si prepričana, da ti
niso dali rabljenega?"

sad prepovedan?
Ah, strup

Majda Senica Vujanovič

preblisk v noči.
Eva, Eva!
Majda Senica Vujanovič

ZLATA MAMICA
Kdo me na svetu najraje ima?
Skrbno me spremlja,

SREČANJE S
STARKO

me hrani, varuje.
Vse kar si želim,
z veseljem mi da,

Dotakne se me

ZLATA MAMICA.

pisan metulj.
Sonce zahaja.

Zjutraj me boža,

Umirajo

s poljubom zbudi,

njene hladne roke.

z nežnim smehljajem

Oči

ob meni bedi,

odsevajo blagost.

ob meni prečula je mnoge
noči.

Ustnice
šepetajo zahvalo.

Danes poklonim

Vidiš lepoto?

najlepši ji cvet,

Ozri se,

s polnim voščilom

poglej,kako je lepo!

in željo iskreno,

Vse mi poje,

da bi živela veliko še let

vse je moje,

MAMICA ZLATA.

"Peter, si bil ti včeraj ob
desetih pred občino?"
"Ne."
"Potem je bila pa kanta za
smeti."
"Je tvoja hčerka že zaposlena?
je Milan vprašal prijatelja.
"Seveda!"
"Kaj pa dela?"
"Dekle na klic je."
"Kaj pa je to?"
"Nimam pojma, toda dela ima
toliko, da ji včasih še žena
pomaga."

Kumarici ste se sprehajali po
mestu, ko je ena v izložbi
trgovine zagledala kumarice,
vložene v kozarcu, in
rekla:"Poglej! Tiste je policija
zaprla v marico!"
"Dragi, jutri je obletnica najine
poroke. Ali naj zakoljem
kuro?"
"Kaj pa še? Saj kura ni nič
kriva!"

drevje, rože, trata.
Jožica Atelšek
April 2008
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Kratka obvestila
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Vsako sredo in petek
Web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate
4 računalnike v
računalniški sobi za
brskanje po spletu in
e-učenje.
Vsako sredo
ob 19:00 uri okrogla miza
za informiranje članov.

Članarina v letu
2008:
- zaposleni in upokojenci
9,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.

Dosegljivost
Društvo:

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM sekretar:

031 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Elektronska pošta

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

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

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa

041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 do 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 do 22:00
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor, Trubarjeva ul. 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si
Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Bedrija Črešnik.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

