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DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA  MARIBOR 

n a š g l a s 



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 

  NAŠ GLAS 

  
Letošnji januar je bil bolj 
podoben pomladi kot pa zimi. 
Bilo je toplo in prve cvetlice so 
že pokukale iz zemlje.          
22. decembra je potekalo 
srečanje gluhih članov v lepih 
prostorih gostišča Černe. Na že 
tradicionalnem srečanju vseh 
članov društva smo podelili 
priznanja vsem tistim, ki so se 
v letu 2007 trudili na različnih 
področjih delovanja društva in 
področnih aktivnostih, kot so 
kultura, šport, mladinci, 
računalništvo, dopisništvo, 
upokojenci, video-foto, sociala, 
informatika, izobraževanje in 
družabništvo ter medsebojna 
pomoč.   
Zlatica in Marija pa sta  v 
večernem delu srečanja 
organizirali šaljive igre ob 
katerih smo se vsi nasmejali. 
Prišlo je več kot 75 članov.  
Že tretje leto zapovrstjo smo 
našim članom podarili  UMTS 
mobitele. Letos so to bili 
mobilni telefoni Sony Ericsson 
K 530i. Naši gluhoslepi članici  

     UVODNIK 
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Meliti Kronič pa poseben 
mobilni telefon Emporia Live z 
zelo velikimi črkami.  
Gluhi,  so prejeli te kvalitetne 
mobilne telefone na svečani 
podelitvi, ki sem jo vodil    
skupaj s sekretarjem društva 
Milanom Kotnikom. Ti telefo-
ni imajo poleg cenejše možno-
sti pošiljanja SMS sporočil, še 
brezplačno video telefonijo.  
Vsi uporabniki so zelo zadovo-
ljni s prejetimi aparati in želijo, 
da na takšen način pomagamo 
še več gluhim ljudem.  
V mesecu februarju se bodo 
nadaljevale nove in zanimive 
aktivnosti.  
Organizirali   bomo     kulturno 
prireditev na Prešernov dan in 
še posebno kulturno prireditev 
s šaljivimi igrami in kvizom za 
Valentinov praznik zaljubljen-
cev. Prihajoči meseci so še 
posebej pomembni tudi za naše 
redne člane, saj potekajo prip-
rave na volitve za novega pred-
sednika, podpredsednika, dele-
gate skupščine, člane upravne-
ga odbora in ostalih orgaov 
društva. Vse, ki še niste včlan-
jeni v društvo storite to čim 
prej, saj boste tako lahko sode-
lovali in kandidirali na volit-
vah, ki bodo potekale v mesecu 
aprilu.  
Naše društvo vabi  mlade gluhe 
in naglušne ljudi, naj se nam 
pridružijo in sodelujejo v vseh 
aktivnostih, ki jih pripravlja-
mo. 

VSEBINA  STRAN 
Uvodnik      2 

Obvestila, čestitke       3 

Člani pišejo      4, 5, 6, 7 

Novoletno srečanje           8, 9 

Obisk Dedka Mraza             10 

Poezija in razvedrilo   11 

Obvestila              12 

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 popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

ZLATICA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor / 040/241 505 dopol. in popol.  

Že lanskega decembra  so se   
začele priprave za organizacijo 
mednarodnega dneva in         
75-obletnico delovanja našega 
društva. Mednarodni dan bo 
po teka l  v  S lovenskem       
narodnem gledališču in v Areni 
pod Pohorjem. 
Vabljeni k sodelovanju in 
pomoči pri pripravah. 
         
                             Predsednik 

Bedrija Črešnik 
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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Č E S T I T K E  Č L A N O M 
V MESECU JANUARJU PRAZNUJEJO ROJSTNI DAN:  

 
                               

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,   
predsednik Bedrija Črešnik 

V SPOMIN FRANCU HEBARJU 

Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da 
jim popestrimo njihov vsakdan. 

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 
 (novi naslov) www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.                
     

                                                                                                                                              Info Društvo 

Januar  2008 

Na Dobravskem pokopališču smo se 4.januarja poslovili od  našega člana 
in dobrega prijatelja Franca Hebarja. V 64 letu se je spopadel s težko 
bolezenijo, s katero je izgubil boj za življenje. Redno je prihajal v    
Društvo  in  se  z  velikim  navdušenjem  učil  znakovnega  jezika       
gluhih, da bi  lažje    pristopil  ljudem,  ki  so  potrebni pomoči.       
Pomagati   sočloveku je bila njegova vrlina, ki jo bomo vsi pogrešali.  
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

                                                                   Andrej Klančnik            

Aleksandra Iskrač 
Sava Kronič 

Milan Šabeder 
Bojana Bizjak-Uršej 

Terezija Šlosar 
Jože Koser 

Ana Pintarič 
 Ernnestina  Savski 
 Mirjana Zorman 

Anton Hribar 
Albin Šmidlehner 

Anton Jereb 
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MOJE POTOVANJE NA IRSKO 
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hitro našel dijaški dom s   
poceni prenočiščem. Za dva 
dni spanja sem plačal 36 €. 
Najprej sem si ogledal   tovar-
no piva Guinness, za ogled   
katere sem s popustom za   
gluhe plačal 7,50 € (brez    
popusta  je cena 14 €). Želel bi      
povedati, da imajo gluhi na 
Irskem velike popuste v kinih,  
gledališčih,    muzejih in še 

drugod. Guinness tovarna me 
je presenetila z velikostjo. 
Ogledal sem si proizvodnjo 
piva iz hmelja, vode in drugih        
sestavin. V isti zgradbi je tudi 
muzej piva, kjer je zelo vlaž-
no, kar pa je potrebno pri ohra-
nitvi kvalitete. Na vrhu zgrad-
be v sedmem nadstropju smo 
si  lahko s terase ogledali   
mesto Dublin, nakar smo dobi-
li še vrček piva, ki me je kar 
opijanilo. Iz tovarne piva smo 
se peš podali v 1 km oddaljeno   
tovarno viskija-Jareson 1780. 
Ogledali smo si film, ki je   
prikazoval začetke  proizvod-
nje te pijače. Delo je bilo 
takrat res zelo  težko,        
večinoma so delali ročno, 
tovorili  pa  so  s  pomočjo 
konjev. Kasneje so že imeli 
manjši   vlak,  ki   je    pripeljal 
sode viskija do kupcev, ki so 
jih  nato ročno  natovorili in na        

Med prazniki od 30. 10. do 2. 
11. 2007 sem obiskal državo 
Irsko. 

Na internetu sem pri letalski 
d r u ž b i  R y a n a i r  n a š e l           
najcenejšo letalsko karto. 
Razen te ugodnosti sem bil še 
posebej vesel tega, da sem 
letel z mariborskega letališča. 
Ryanair je letalska družba, ki 
nudi polete samo po Evropi. 
Cene so vsak dan drugačne, 
poleti pa ob torkih, četrtkih in 
sobotah. Najdete jih na inter-
n e t n e m  n a s l o v u : 

w w w . r y a n a i r . c o m  .                 
Iz Maribora sem letel v      
London. Polet je trajal 2 uri, 
pristali pa smo na letališču 
Stansted. To je eno od treh 
letališč v  Londonu (Gatwick, 
Lutan, Stransted), ki je        
poznano po tem, da ima     
izredno drage  restavracije in 
trgovine. Nato sem letel do 
Dublina na Irskem. Ta polet je 
trajal 1 uro. Z letališča sem se 
podal  do   postaje,  kjer     sem  

različne načine prevažali. Del   
tovarne je bil med vojno     

uničen. Sedaj je vsa             
proizvodnja strojna. Poskusil 
sem kozarec viskija in priznati 
moram, da je bil res zelo 
dober. Cena za liter je 100 €. 
Na  koncu našega obiska si je 
lahko vsak obiskovalec kupil    
kakšen spominček v njihovi 
trgovini.                            
Ogledal sem si tudi mesto 
Dublin (mesto se reče v angle-
ščini city), ki je zelo lepo: 
Tako   njegovi      prebivalci, 
kot tudi turisti so iz različnih 
koncev sveta, ampak vsi so 
zelo prijazni in   imajo zelo lep 
odnos drug do drugega. Opazil 
sem nekaj gluhih, h katerim 
sem pristopil in jih povprašal 

kje  imajo svoje društvo.   
Skupaj smo stopili na avtobus 
s katerim smo se odpeljali na 
sedež društva. Ko sem na pos-
taji izstopil sem opazil veliko 
cerkev. Povedali so mi, da je 
cerkev    lastnica    objekta    v       



Naša pot ne vodi po mehki travi,to je gorska steza s številnimi skalami. 
Vendar pa vodi navzgor, naprej, proti soncu. 

                                                                                                                    Rurth Westheimer                    

Stran  5   NAŠ GLAS 

 

Januar  2008 

katerem imajo svoje društvo. 
V prostorih društva je bila 
večina starejših članov. Eden 
od njih mi je razkazal njihove 

prostore. Presenečen sem 
videl, da imajo velike sobe 
kjer se kratkočasijo z         
balinanjem, igranjem kart, 
športnimi in drugimi aktivnos-
tmi. Imajo sobo za umetnost, 
galerijo, kjer lahko slikajo, 
gledališče, sobo za obiske in 
druženje, ter cerkveni del kjer 

se lahko posvetijo     molitvi. 
Gluhi   srednje   starosti so me     
popeljali po mestu. Pokazali so 
mi kje imajo center za       
socialno delo, ki skrbi      
izključno za gluhe in naglušne. 
Prav tako skrbijo za             
njihovo zaposlitev in           
tehnične pripomočke, ki jih        
potrebujejo. Slednji so  

v Dublinu cenejši kot v         
Sloveniji. Videl sem npr.     
budilko z lučko, ki je stala   90 
€, pri  nas pa 150 €!! Gluhi  
hodijo v službe in živijo kot 
slišeči. S strani socialnega 
dobijo veliko pomoči, kot tudi 
popustov pri prevozih, poletih 
in drugo. Povedali so mi tudi, 
da je v Dublinu veliko gluhih 
iz Litve, Češke, Slovaške, naj-
več pa iz Poljske. Sem         

prihajajo zardi boljšega      
zaslužka in zaradi boljše   
socialne urejenosti. Ogledal 
sem si znamenitosti mesta kot 
so James Joyce, Molly     
Malone, To Charles Stevart. 
Najbolj znana in draga        
gostilna se imenuje »The   
temle bar«, kjer stane       
Guinnessevo pivo 5 €. Zelo 

lep je Dublinski grad, kjer so 
čudovite    galerije. Vsekakor  

lahko trdim, da je  Dublin 
mesto z zelo bogato kulturo. V 
mestu je  nakupovalno       sre-
dišče imenovano Stephens 
Green in je dvakrat večje kot 
naš Europark. Dublin je   

bogato in zanimivo mesto. Pot 
sem nadaljeval z  avtobusom v 
mesto Belfast. Potovanje je 
trajalo dve uri in pol. Med  
potjo sem občudoval lepo 
naravo Irske in njene ogromne 
in zelo lepo urejene zelene 
pešnike. V   Belfastu je  veliko        
pristanišče, od koder lahko z 
ladjo pripljuješ do Velike Bri-
tanije (Anglije) In Škotske. V 
mestu sem srečal pet  gluhih  
turistov  iz  Nemčije. V bližini  
sem  opazil nam poznani 
McDonalds, kamor smo se šli 
okrepit. Mnogo smo se    
pogovarjali, pri čemer sem 
izvedel veliko novega.           
Iz letališča v Belfastu sem 
poletel nazaj proti domu. 
Nabiram novih moči za    
potovanje v Južno Ameriko, 
ko se vrnem, vam bom     
ponovno   prinesel veliko    
zanimivosti.          

 

Andrej Vivod  
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ČLANI PIŠEJO 
USTVARJALNE DELAVNICE 
Sem upokojenka, gospodinja in skupaj z možem živiva lepo in mirno.  Včasih me moje misli 
malo odnesejo v preteklost, v mojo mladost, ki sem jo preživela na Poljskem, natančneje v mestu 
Wroclaw. Tam sem bila kot mladenka član društva gluhih in naglušnih, kjer sem ogromno časa 
posvetila kulturi in umetnosti. Veliko smo slikali in to mi 
je zelo zapolnilo mojo umetniško dušo. Velikokrat so bile 
moje slike razstavljene in  pohvaljene. Ko sem se poročila 
in  preselila v takratno Jugoslavijo, sem svoj čas posvetila 
družini in delu. Za umetnostne sanje je ostalo malo časa. 
Minulo jesen sem izvedela, da se bodo v našem društvu 
začele ustvarjalne delavnice. Zlatica Hotzl, ki te delavni-
ce vodi, me je povabila k sodelovanju. Sprva se vabilu 
nisem odzvala, saj nisem vedela, kaj se bo v teh delavni-
cah delalo, pa tudi  neprijetno sem se počutila. Po večkra-
tnem  vabilu sem se le opogumila in se udeležila  ene od 
delavnic, kamor sedaj prihajam vsak petek.  
Vesela in hvaležna sem Zlatici, saj sem znova našla pot 
do meni poznanih čopičev in drugih oblik ustvarjanja.         (Slika Marije Trefalt iz mladosti) 
V delavnicah se zelo dobro počutim, saj se sprostim v družbi in uživam v delu. 
Želim si, da tako ostane še naprej. 
                                                                                 Marija  Trefalt 
 

Nadaljevanje prispevka: “Naša Anja”; iz novembrske izdaje glasila  
Ker sem po naravi precej radovedna, sem začela »vohljati« naokoli, če ji pripada tudi kakšna 
pomoč s strani slepih, kajti izguba vida je bila precejšnja. In uspela sem pridobiti še pomoč 
mobilne tiflopedagoginje iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (ZSSM), ki se je 
oglašala bolj ali manj redno. Potem pa sva pričela razmišljati o vključitvi v vrtec – do takrat jo je 
čuvala moja mama, občasno pa tudi moževa. In pojavil se je problem. Nekako nisva bila priprav-
ljena, da se bo zataknilo že takoj ob prvih poskusih vključevanja. Anja je bila sprejeta v vrtec 
ZGNL in to v razvojno skupino. Ko sem prosila za pomoč mobilne tiflopedagoginje, sem izvede-
la, da ji ne morejo pomagati, ker v njeni odločbi o usmerjanju ni navedeno, da ima otrok tudi 
težave z vidom. Pa smo pridobili še dodatno mnenje in izvedeli, da ni mogoče, da bi jo obiskova-
la tudi tiflopedagoginja, ker je vključena v ZGNL, to pa je že zavod, in po zakonu ji pomoč iz 
dveh zavodov ne pripada. Zaradi vztrajnega iskanja rešitve sem naletela na razumevanje v vrtcu 
pri ZSSM, kjer jo je bila vzgojiteljica pripravljena sprejeti za en dan na teden, seveda s soglasjem 
ravnateljice. Kljub strahu s strani vodstva, da Anja ne bo sposobna vživeti se v dve različni usta-
novi, nam je šlo krasno. V vrtcu je ostala leto dlje - to otrokom s posebnimi potrebami omogoča 
zakon.   
Shodila je pri dobrih petih letih. Sedaj se samostojno giblje v prostorih, ki jih pozna. Upa si sama 
hoditi po ravni podlagi, npr. asfaltu, ne pa po travi in makedamu. A za otroka, ki ne bo nikoli 
hodil, ji gre super.                                 

(Nadaljevanje sledi v februarski izdaji glasila) Andreja Vovk - mama 
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∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri - vodi Bedrija Črešnik. 
 

∗ 25. 1. 2008, ob 18:00 uri v društvu Predavanje "MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA 
STAREJŠIH GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUDI V DOMOVE STAREJŠIH IN 
NJIHOVA INTEGRACIJA V AKTIVNOSTI V DOMU"  

 

∗ Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 16.00 do 18.00 ure (po 
dogovoru) na Osnovni šoli Janka Padežnika - vodja Andrej Vivod in Suzana 
Muster. 

 

∗ Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika - vodi tolmačica Marija Koser vsako 
sredo od 17.00 do 18.30 ure. 

 

∗ Tečaj učenja težje razumljivih besed in obvladovanja ročnih spretnosti vodita  
tolmačica Zlatica Hoetzl in Slava Andric. Tečaj poteka vsak petek od 18. ure dalje 

 

∗ 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. 
 

∗ Literarni večer ob slovenskem kulturnem prazniku, v petek, 10. februarja ob 18.        
uri v prostorih društva 

 

∗ Sreda, 13. 2. 2008 ob 18. uri v društvu  kulturni program in šaljive igre ob     
       Valentinovem - dnevu zaljubljencev. 
    

∗ Srečanje ob Dnevu žena v petek, 7. marca ob 17. uri v gostišču Černe v Razvanju         
 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na aktivnostih v društvu 
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OBVESTILA in VABILA 
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Življenje zahteva samo moč, ki jo imaš. 
Možno je eno samo junaško dejanje - da ne pobegneš. 

 
                                                                                             Dag Hammarskjold 
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NOVO LETNO SREČANJE ČLANOV 
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Leto 2007 smo člani Društva 
GNP Maribor zaključili v 
Gostišču Černe v Razvanju. 
Zbralo se nas je 75 članov. 
Sledil je program ob novolet-
nem srečanju, ki ga je vodil 
sekretar Milan Kotnik.                 
- Uvodne besede je povedal 
predsednik društva Bedrija 
Črešnik. 

- Nagovor sekretarja društva 
Milana Kotnika. 

-Podelitev priznanj in zahval 
najbolj aktivnim in zaslužnim 
članom društva, na področju 
delovanja sekcij. 

     Predsednik v elementu 

Priznanja Društva za leto 
2007  so dobili: 

Majda Kores - kultura 

Jože Koser - film 

Sašo Letonja - film 
Andrej Vivod - športnik leta 

Sanja Merik - športnica leta 
Mitja Tomažič - pomoč pri 
organizaciji DP v bowlingu 

Zlatica Hoetzl - vodenje 
ročnih delavnic 

Marija Koser - vodenje tečaja 
znakovnega jezika 

Snežana Brumec - pomoč pri 
cenejšem nakupu mobitelov 
- R a z d e l i t e v  t e h n i č n i h 
pripomočkov za gluhe člane.  
Mobilne telefone je dobilo 19 
naših članov, ki so se prijavili 
na razpis za tehnične 
pripomočke. Melita Kronič - 

gluhoslepa članica, pa je preje-
la mobilni telefon  prilagojen  
uporabi slabovidnih.  
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-Podelitev  piznanja ženski  
ekipi v balinanju 

-Podelitev pokalov in priznanj 
udeležencem novoletnega 
šahovskega turnirja, katerega 
se je udeležilo 18 članov. 
Zmagovalec turnirja, Milan 
Kotnik, kakor tudi drugo in 
tretje uvrščena Miran Pavlinek 
in Ivan Šmid, so prejeli       
pokale.  

Roman Perkovič; naš mladi up 
se je z dobro igro uvrstil na    
deseto  mesto. 

I v a n  I v a n j š i č  j e  n a                
novoletnem turnirju osvojil 
peto mesto. 

Sledila je novoletna večerja, ki 
se je nadaljevala ob dobrem 
razpoloženju in družabnimi 
igrami, ki sta jih organizirali 

Zlatica Hoetzl in Marija Ko-
ser. Vsi udeleženci novoletne-

ga srečanja so na koncu še pre-
jeli koledar  našega društva za 
leto 2008.  

Uspeha polno in še več dobrih 
rezultatov ter dobre volje    
želimo tudi v letu 2008. 
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OBISK  DEDKA  MRAZA - FOTO UTRINKI 
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December je eden najlepših mesecev, je mesec pričakovanj. Še posebej se ge veselijo naši naj-
mlajši. V društvu je naše otroke 19.decembra obiskal Dedek Mraz in jih lepo obdaril, pripravili 
smo jim tudi manjšo pogostitev. 

Info društva 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
DRAVA 

 
Zavetje si nam, 

dom, zrcalo časa. 
Naša si, 

kot je vaše nebo, 
gorice, polna čaša. 

Naplavila si me 
na polja žitna. 

Dokler boš tekla, 
s tabo smo, 

del tvojega telesa. 
Drava , 

tečeš, tečeš, tečeš. 
Kdaj se boš iztekla? 

Si večna, 
duh, svetloba? 

Večna sem kot sonce, 
večna sem kot tema. 

V Dravo trosim pesmi, 
val je z valom, 
kaplja s kapljo. 

V tebi žalost se utaplja, 
objokuje duša dušo. 

 

Majda Senica Vujanovič 

 

SANJSKA EVA  Z 
JABOLKI 

 
Iščem te, 

nenehoma 
hrepenim po tebi. 

Eva, Eva! 
Neskončno lepa 

v moji duši prebivaš. 
Z dišečimi jabolki 

v rokah 
vabiš, vabiš. 

 Želim 
se jih dotakniti, 

pokusiti. 
V sanjah vzdrhtim. 

Kje si, Eva, 
moja uteha? 
Počasi toneš  

med zvezdnate sanje. 
 

Majda Senica Vujanovič 

 
 

 

ŠALE 
 
 

Gorenjec se pritožuje:"Kajenje 
zame ni noben užitek! 
"Zakaj?" 
"Če kadim svoj tobak, mi je 
žal denarja. 
"Kaj pa če kadiš tujega? 
"Takrat pa pipa ne vleče    
dobro, ker jo preveč natlačim."  

 

Policist je pri nočnem patrulji-
ranju srečal lepo dekle. Pova-
bil jo je na sprehod skozi park, 
kmalu pa se je opogumil, jo 
objel okoli ramen in jo          
poljubljati."Ne, ne smeš!" mu 
je reklo dekle. "Menstruacijo 
imam!" 
"To me pa res nič ne moti. Jaz 
imam pa kadetsko šolo!"  
 
"Zakaj so petelini najsrečnejše 
živali?" 
"Ker imajo toliko žen, pa 
nobene tašče!" 
 
 "Koliko je devet krat sedem?" 
vpraša učiteljica Gregorja. 
"Ne  vem,  ba te r i j e  v             
kalkulatorju so se mi            
izpraznile."  
 
Mladenič z dolgimi lasmi čaka 
pri frizerju, toda vsakokrat ko 
je na vrsti, spusti naprej ostale 
čakajoče. Tako traja ure dolgo, 
dokler se ne bliža konec    
obratovalnega časa."Te je 
strah?" ga vpraša frizer. 
"Ne. Pobegnil sem od doma in 
edino tu me sigurno ne bodo 
iskali."  
 
Razposajeni otroci so noreli po 
otroškem igrišču in kričali. 
Nenadoma pa so se vsi usedli 
na klop in utihnili."Kaj pa je 
zdaj to?" je zanimalo žensko, 
ki jih je dalj časa opazovala. 
"Igramo se odrasle!" je rekel 
eden od otrok.  

 
Čas ne teče in ne mine, 

plavam, plavam v praglobine, 
se potapljam med delfine, 

med pojoče violine. 
 

Majda Senica Vujanovič 

Januar  2008              



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, ZRSZZ. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 do 22:00 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM sekretar: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 777 132 

041 / 331 287 
dgn.maribor@guest.arnes.si 

Ponedeljek: 9:00 do 12:00 

Sreda: 9:00 do 12:00; 16:00 do 18:00 

Sreda: 18:00 do 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

Sekcije: GSM: vodja športa 041/609 500 dgn2.maribor@guest.arnes.si Sreda: 18:00 do 19:00 

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  

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. 

Članarino je potrebno  

plačati do konca meseca 
junija 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 


