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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 

P r v e 
s n e ž i n k e 
s o  ž e 
oznani le , 
da se nam 
bliža zima. 
Dnevi so 
krajši in 

hladnejši, noči pa dolge in 
včasih že ledene. Ampak v 
našem društvu se prav malo 
opazi, da se je letni čas 
zamenjal. Vedno imamo veliko 
dela in vedno se nekaj dogaja. 
Opazil sem, da je delo 
predsednika društva zelo 
zahtevno opravilo.  Ogromno 
časa vlagam v svoje delo, ki mi 
je v veliko veselje. V pomoč 
mi je sekretar Milan Kotnik, 
saj ima za seboj dolgoletne 
izkušnje dobrega vodstva. 
Tako sem ga dvakrat pospremil 
na sestanek na Zvezi v 
Ljubljani, kjer mi je razložil 
pomembne stvari o vodenju 
društva in svetoval v nalogah. 
O dogodkih sem vam poročal 
na okrogli mizi. 
Poleg veliko drugih dejavnosti, 
smo začeli tudi z pogovori za 
priprave na Mednarodni dan 
gluhih in naglušnih Slovenije, 
ki bo drugo leto septembra pri 
nas v Mariboru. Kot gostitelje 
nas čaka ogromno dela, zato bi 
pozval vse člane, ki imajo željo 
sodelovati, da se pridružijo. 

     UVODNIK 
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V mesecu oktobru smo organi-
zirali »Dan odprtih vrat« v 
našem društvu. Povabili smo 
predstavnike občin Podravja, 
društev, učence in dijake osno-
vnih in srednjih šol in drugih 
organizacij in bili presenečeni 
nad udeležbo. Posebej smo se 
veselili  obiska dijakov III. 
Gimnazije Maribor, odzivu 
medijev, saj je bila naša želja, 
da o težavah gluhih izve širša 
množica. Obiskal nas je tudi 
podžupan mestne občine Mari-
bor gospod Andrej Verlič, ki je 
bil vidno presenečen nad slabi-
mi pogoji gluhih v družbi. 
Obljubil nam je pomoč in nam 
dal novih moči, da nadaljujemo 
začrtano pot. Menim, da je bil 
»Dan odprtih vrat« za društvo 
popolni uspeh. 
Torej, dela imamo dovolj in, če 
bomo skupaj aktivni, se bomo 
pozimi še znojili. Želim si, da 
bi  vsak član v društvu našel 
svojo aktivnost, ki bi mu bila v 
veselje in mu dajala nove   
izzive. 
Želim vam lepe in mirne dneve 
in, da bi se mnogokrat videli v 
društvu. 

Predsednik: 

Bedrija Črešnik 
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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 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.  

SIMONA GERENČER Cankarjeva 6F, 2000 Maribor 02/252 54 24 031 545 440  dopol. in popol.  
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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ČESTITKE ČLANOM 
 

Robert Debevec   Andrej Drozg   Stanislav Fakin 
Ivan Heričko   Veronika Hribar   Janko Kar 
Lidija Majcen   Sanja Mertik   Radovan Milenovič 
Nežika Perkovič   Barbara Polič   Vincenc Štraus 
Marija Trefalt   Silvester Trefalt   Katarina Vučkovič 
Katarina Zelenik 

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V  
 

MESECU NOVEMBRU  
 

TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI, 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,   
predsednik Bedrija Črešnik 

 

TRENINGI ODBOJKE NA OSNOVNI ŠOLI JANKA PADEŽNIKA 
Dvakrat na mesec  se v športni dvorani na Studencih športniki srečujemo na treningu odbojke in 
futsala.  Udeležba je zmeraj zelo dobra, saj nas je moških, žensk in otrok vedno več. Na treninge 
prihaja nekje od trinajst do šestnajst članov, nekateri pa nas pridejo samo pogledat in upamo, da se 
nam bodo kmalu pridružili pri treningih. 

Bedrija Črešnik 

 

Računalniški tečaj 
Tečaj računalništva je v mesecu 
decembru še zadnjič v letošnjem 

letu  
v petek 21. 12. 2007 

 od 17.00 do 21.00 ure. 
 

Tečaj vodi Stevica Kronič 

    

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 svo-
jim bralcem čim večji izbor internih glasil na področju Maribora in traj-
nega 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 

Oktober-november 2007 
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA  

Prišli so tudi novinarji Večera, 
Radia Maribor in mesečnika 
Mariborski utrip. Vsem se 
zahvaljujemo za objavljene       

prispevke. 
Največja sku-
pina 60-ih   
deklet in fan-
tov četrtih   
letnikov je  
prišla že v   
dopoldanskem 
času iz III.  
g i m n a z i j e  
Maribor.  
Po naši enour-
ni predstavitvi 
iz življenja in 

dela društva in članov smo bili 
tudi mi presenečeni nad odzi-
vom teh mladih ljudi, ki so 

spontano postavljali še veliko 
dodatnih vprašanj na katera je 
odgovarjal predsednik Bedrija 
Črešnik in sekretar Milan Kot-
nik ob pomoči naše neutrudne 
tolmačice Zlatice Hötzl, ki je 
nam gluhim ljudem  

govorjeno besedo prevajala v 
govorico rok-slovenski znako-
vni jezik gluhih. 
Med popoldanskimi obisko-
valci je bil tudi podžupan 
Mestne občine Maribor gos-

pod Andrej Verlič, katerega 
smo bili še posebno veseli, saj 
smo mu kot predstavniku obči-
ne Maribor lahko podrobneje 
predstavili življenje in delo 

gluhih, naglušnih in gluhosle-
pih ljudi in težave s katerimi 
se srečujemo v svojem vsakda-
njem življenju. Dogovorili 
smo se tudi za obisk na sedežu 
Mestne občine Maribor v 
mesecu  

V sredo, 7. novembra 2007 s 
pričetkom ob 10.00 uri smo v 
našem društvu organizirali 
"DAN ODPRTIH VRAT", 

kjer smo člani društva več kot 
150 obiskovalcem podrobneje 
predstavili "naš drugi dom" 
ter življenje in delo gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih ljudi. 
Vsi obiskovalci so si  z zani-
manjem ogledali obširno raz-
stavo, ki smo jo pripravili v 
vseh prostorih našega društva. 
Del predstave se je odvijal tudi 
na velikem platnu, kjer smo v 
besedi in sliki prikazali celot-
no zgodovino delovanja druš-
tva od 1933 leta naprej. Med 
prisotnimi so bili tudi novinar-
ji in snemalci RTS-a, ki so pri-
pravili kratek prispevek v 
oddaji Kronika.  

Oktober-november 2007 
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"DAN ODPRTIH VRAT" 

V poznih popoldanskih urah 
smo obiskovalcem prikazali 
tudi kako poteka tečaj učenja 
slovenskega znakovnega jezi-
ka za slišeče tečajnike, ki ga je 
vodila naša tolmačica Marija 
Koser. Novinarka časopisa 
Večer ga. Asja Matjaž, ki je 

s p r e m l j a l a 
tečaj, je z 
zanimanjem 

spremljala tečaj 
in poskusila 
"spregovoriti" tudi v znakov-
nem jeziku, kar ji je odlično 
uspelo. Gospe Asji Matjaž  

tudi iskrena hvala za objav-
ljena prispevka v dnevniku 
Večer in tedniku 7 dni. 
Med obiskovalci so bili tudi 
predsedniki nekaterih invalid-

skih organizacij in društev 
Maribora. 
Zelo veseli smo bili tudi vseh 
ostalih obiskovalcev, ki so pri-
hajali skozi cel dan in so bili 

prav tako zadovoljni s prikaza-
no razstavo, razstavljenimi  
deli iz življenja in dela naših 
članov in predstavitvijo    
društva na velikem platnu. 
Vsem obiskovalcem in       
gostom se zahvaljujemo za 
njihov obisk in upamo, da se 
bodo še večkrat oglasili v  
našem društvu. 
 

Milan Kotnik 

decebru, kjer bomo dogovorili 
naše nadaljnje sodelovanje in 
pomoč društvu in našim čla-
nom. 

Prišli so tudi snemalci iz naše 
krovne organizacije Zveze glu-
hih in naglušnih Slovenije. 

Njihov video prispevek si lah-
ko ogledate na spletni televizi-

ji. Povezava do spletne strani: 
 h t t p : / / v i d e o . z v e z a -
gns.si/app/view.aspx 

Oktober-november 2007 



 

 

 

∗ Izredna seja skupščine, v sredo 28. 11. 2007: Potrditev mandata do aprila 2008 novemu 
predsedniku društva Bedriji Črešniku in podpredsedniku Alojzu Pavlineku ter potrditev ime-
novanja za novega sekretarja Milana Kotnika. 

∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri. Vodi predsednik Bedrija Črešnik. 

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

∗ 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 in delavnica potekata vsak petek 
od 18.00 do 20.00 ure. 

∗ Računalniški tečaj 1x mesečno vodi Stevica Kronič (še v petek 21. 12. 2007).  

∗ Računalniški nasveti I. 
         na spletni strani zmaga.com so objavljeni računalniški nasveti. 
∗ Računalniški nasveti II. 
         na spletni strani Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti.  
∗ Prostovoljke II. gimnazije spet med nami. 

Program pomoči gluhim staršem pri učenju njihovih otrok se začne v            
petek 7. decembra (vsak prvi petek v mesecu) in se nadaljuje v torek 18. decembra 
(vsak tretji torek v mesecu). 

         Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsak petek popoldan od 17.30 ure dalje. 

∗ Priprava video-novic društva 
         Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsak petek popoldan od 17.30 ure dalje. 
∗ Ogled prispevkov Spletne TV (ZDGNS) in video-novic društva 
         Vljudno vabljeni k ogledu video prispevkov– spletna TV in  video-novic, slik na velikem 

projekcijskem platnu v društvu vsako sredo in petek popoldan od 17.30 ure dalje. 
∗ Obdaritev otrok - Dedek Mraz v petek 19. 12. 2007 ob 18.00 uri. 
∗ Novoletni šahovski turnir, ki bo 14. ali 21. decembra - o natančnem datumu turnirja 

vas bomo obvestili. 
∗ Novoletno srečanje vseh članov društva, ki bo 22. decembra - v gostišču Černe s 

pričetkom ob 14. uri.  
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na aktivnostih v društvu 

                    NAŠ GLAS Stran 6 

OBVESTILA, VABILA, AKCIJE 
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ČLANI PIŠEJO 

KOSTANJEV PIKNIK 
V našem društvu smo v soboto 
20. 10. 2007 priredili kostan-
jev piknik. Naši člani Andrej 
Vivod, Darko Kokol, Sanja 
Mertik, Robi Debevc, Boris 
pavlin, Justina Veršič in Ber-
narda Maček so zelo pridno 
nabrali kostanjev, zato smo jih 
našim članom ponudili zas-

tonj. Ker nam je vreme malo 
nagajalo, smo pečene kostanje 
jedli v naših prostorih na 
toplem. Skupaj smo se družili, 
malo poklepetali, nekateri brs-
kali po računalniku..vsekakor 
pa preživeli še en čudovit 
jesenski dan. 
 
3. GLEDALIŠKI FESTI-
VAL  V NOVI GORICI 

13. 10. 2007 je v Novi Gorici 
potekal 3. Festival Slovenske-
ga gledališča. Prijavljenih je 
bilo devet skupin iz celotne 
Slovenije. Naše društvo je pri-
javilo dve gledališki točki. 
Prva, ki jo je pripravila Sanja 
Mertik, je žal odpadla, ker je 
Sanja zbolela. Druga točka se 
je imenovala Restavracija. 
Nastopali smo Bedo Črešnik, 
Jože Koser in Sandi Modrin-

BANOVCI 
Novembra smo bili Bedo Čre-
šnik, Jože Koser, Milan Šabe-
der in Nada Pihler v Banovcih, 
kjer smo pripravili našo počit-
niško hišico na zimsko spanje. 
Očistili smo streho in tla, jo 
temeljito pregledali in nato 
zaprli za počitek. Tako nam bo 
drugo leto spet na voljo za 
naše počitnice in dopuste. 

 

BALINANJE 
Zima se nam hitro približuje, 
zato smo primorani končati 
naše treninge balinanja. Ker 
prihaja redno od šest do deset 
članov, bomo z veseljem nada-
ljevali spomladi. Sedaj pa uži-
vajte zimske dni in malo      
polenarite.  
 

PREDAVANJE O 
VARČEVANJU ZA 

STAROST 

 

društvenih prostorih. Ideja za 
vsebino  igre je bila naša. 
V soboto 13. 10. 2007 smo se 
trije igralci in štirje člani našega 

društva odpravili v Novo Gori-
co. Srečali smo veliko prijatel-
jev  s katerimi smo malo pokle-
petali, nakar smo imeli 30 
minut časa, da še zadnjič vadi-
mo pred nastopom. Nastopajoči 
smo svoje točke predstavili v 
eni uri in štiridesetih minutah. 
Gledalo pa nas je okrog sto lju-
di. Na konci smo bili povabljeni 
na ogled novih društvenih pros-

torov Društva gluhih in nagluš-
nih Nova Gorica. Zelo so lepi in 
dobro urejeni. 
Počasi smo se, polni novih vti-
sov in lepi doživetij odpravili 
nazaj domov. Ob 23 uri smo 
bili znova v našem Mariboru. 

Bedrija Črešnik 

Oktober-november 2007 
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NAŠA   ANJA 

Kaj povedati o naši nadebudni 9-letnici? In kje začeti? Na začetku bo, mislim, najbolje. 
Ko se je Anja rodila, sva bila z možem stara 23. in 25.let. Ves čas nosečnosti mi je po glavi blodila 
beseda cheilognathopalathoshysis, kar po slovensko pomeni zajčja ustnica in volčje žrelo. Nekako 
kar nisem mogla prenehati s štetjem števila črk v besedi. Še pred nosečnostjo, v času študija, sem 
si zelo želela naučiti se znakovnega jezika in pa Braillove pisave. In naša Anja  je pri rojstvu imela 
precej od tega, kar se mi je podilo po glavi. Imela je odprto nebo, t.i. volčje žrelo, pa manjše levo 
oko in napako na desnem očesu, pa okvaro sluha, … Poleg vsega tega je imela tudi precej težko 
okvaro srca. Vse skupaj sodi k sindromu CHARGE, sindromu, ki v sebi združuje cel niz okvar. In 
julij 1998 je postal mesec, ko se je začela težavna pot naše družine. 
Pa saj ni tako zelo hudo, lahko bi bilo še veliko huje. S trmo se veliko doseže. Ko se je Anja rodila, 
nama je pediatrinja v porodnišnici povedala, da »iz nje ne bo nikoli nič«. Pa ni tako!!! Res ni lah-
ko, vendar pa je Anja sposobna stvari, ki jih po tej izjavi ne bi nikoli pričakoval. 
Ko je bila še dojenčica, smo imeli velikanske težave s prehranjevanjem. Ne le, da je bilo oteženo 
požiranje zaradi volčjega žrela, tudi nekega velikega zanimanja za hrano ni izražala. Naši obroki so 
bili dolgotrajni, tudi po par ur en obrok. Vsak pridobljen miligramček na teži je pomenil velikanski 
uspeh. Pri enem letu starosti, ko je šla na srčno operacijo, je tehtala slabih 6kg – v letu dni je uspela 
pridobiti slabe 3kg. Po operaciji je bilo malce bolje, a še vedno je šlo vse precej počasi. 
Vmes smo pri 1 mesecu starosti izvedeli, da na levo oko ne bo nikoli videla, ker nima razvitega 
očesnega živca. Za desno oko je zdravnica rekla, da toliko vidi, da bo lahko normalno brala in 
hodila v šolo. Pri 18. mesecih je dobila svoja prva očala z dioptrijo  
-9. Od prvega dne, ko jih je dobila, nismo imeli nobenih težav z nošenjem le-teh. Rečeno je bilo, 
da je otrok slaboviden. 
Pri nekako 3 mesecih starosti je dobila prvi slušni aparat. Ker ima slabo razvite in štrleče uhlje, 
aparatov nismo mogli namestiti in so ves čas piskali. Bila je vodena kot naglušna oseba.  
Ko je bila stara 6 mesecev, je hudo zbolela. Imela je hudo obojestransko aspiracijsko pljučnico, in 
v bolnišnici je bila na antibiotikih in umetni hrani skoraj 4 mesece. Kakšen dan nismo vedeli, ali se 
bo izšlo ali ne. A je preživela, naša mala borka.  
Zaradi številnih okvar srca je imela v starosti enega leta operacijo srca, po kateri je dokaj hitro 
okrevala, čeprav operacija ni v celoti uspela. A trenutno stanje je po mnenju kardiologa zadovolji-
vo, in Anja napreduje. 
Pri dveh letih in pol je imela operacijo volčjega žrela. Ko se je po operaciji zbudila in je bil pri njej 
očka Tomaž, ji je prvič uspelo reči »ata«. Prej je kar naprej s svojimi drobnimi prstki stiskala nosek 
in govorila »mama«, »papa«, »baba«, kaj več pa ji ni uspelo. Do operacije je pila po posebni daljši 
dudi iz stekleničke, po operaciji pa te dude ni hotela več v usta. Začela je kar lepo jesti, tudi precej 
hitreje, kajti hrana ji ni več uhajala v nos in skozi nos. Težave je predstavljajo le grizenje hrane, 
kajti morali so ji izpuliti 10 gnilih zobkov. Tako smo hrano kar nekaj časa pasirali, da jo je lahko 
zaužila.  
Ko je bila stara 14 mesecev, nas je pričela obiskovati mobilna surdopedagoginja iz Zavoda za glu-
he in naglušne v Ljubljani (ZGNL). Delali sta enkrat tedensko, enkrat bolj, drugič manj uspešno. 
(se nadaljuje, ...)           mama Andreja Vovk 

Oktober-november 2007 

"Kadar se zate zapro vrata v mračen, negostoljuben svet, se ti gostoljubno odpro druga."  
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MOJE MNENJE O GLUHOTI 
Ker imam gluhe starše, lahko rečem, da sem rasla z gluhimi ljudmi. Zame je gluhota že od nekdaj nekaj 
normalnega in gluhih ljudi ne razlikujem od slišečih. Veseli me, da so gluhi tako dobro organizirani v druš-
tvih, na katere se lahko obrnejo po pomoč. Še posebej danes, ko živimo v dobi informacij, opažam, da so 
gluhi marsikje prikrajšani. 
Zame gluhota ni katastrofa, saj gluh človek lahko prav tako živi polno življenje, živi samostojno, hodi v 
službo, se udejstvuje v raznih športnih in drugih dejavnostih, vzgaja svoje otroke… Med njimi so odlični 
športniki in umetniki. Zelo pa je pomembno koliko sam človek naredi, da je njegovo življenje bolj polno. 
Z branjem knjig, dnevnih časopisov in uporabo računalnika (internet), si bogatimo besedni zaklad in raz-
gledanost, s športnimi dejavnostmi skrbimo za fizično kondicijo in druženje, predvsem pa je pomembno, 
da se srečujemo z drugimi ljudmi in skrbimo za izmenjavo raznih izkušenj in informacij. Problem pri glu-
hih opažam, predvsem pri druženju s slišečimi, saj se gluh človek velikokrat dolgočasi v družbi slišečih. 
Velikokrat slišeči ljudje pozabijo, da je v njihovi družbi človek, ki ne sliši in ne more slediti njihovim 
pogovorom. To se pogosto dogaja v službi, izletih, družinskih srečanjih oziroma dejavnostih, kjer je gluh 
človek vključen v družbo slišečih ljudi. Velikokrat se zato zgodi, da gluh človek po nekaj poskusih vključe-
vanja v pogovor obupa in je prepuščen samemu sebi. Zelo me žalosti, kar se žal še vedno dogaja, da gluhi 
ljudje še vedno naletijo na ljudi, ki si ne vzamejo dovolj časa in se ne potrudijo dovolj, da bi razumeli kaj 
gluh človek od njega želi in pričakuje. K sreči pa je zaradi večjega pojavljanja gluhih ljudi v javnosti in 
medijih, teh primerov manj. 
Predvsem je pomembno, da se gluhi ljudje predstavijo širši javnosti kot popolnoma zdravi in razumni ljud-
je z določeno telesno okvaro. Sposobni so opravljati vse poklice pri katerih sluh ne igra bistvene vloge, 
sposobni so se izobraževati in vključevati v razne dejavnosti. So čuteči in intelegentni ljudje, ki za svoje 
cilje vlagajo veliko več energije, kar ljudje premalokrat vidijo in cenijo. 

Maja Marinček -  
udeleženka začetnega tečaja znakovnega jezika gluhih 

 

»ICE« V VSAK MOBILNIK! 
Kaj ni res, da imamo dandanes vsi mobilnike, s stotinami oseb/številk v imeniku? Toda kljub temu 
razen nas nihče ne ve, katera številke pripadajo našim dragim in bližnjim. Za trenutek si zamislimo 
situacijo, kjer smo vpleteni v nesrečo ali srčni napad. Ljudje, ki nam pomagajo, pa imajo naš mobilnik, 
vendar ne morejo vedeti, koga naj pokličejo, da bi obvestili naše domače. Da, v našem imeniku (in 
med zadnjimi klici) je na stotine imen, toda katera je prava kontaktna oseba v primeru nesreče? V ta 
namen imejmo v naših mobilnikih eno ali več telefonskih številk shranjenih (tudi) pod imenom »ICE« 
(In Case of Emergency). V zadnjem času se je koncept »ICE« hitro prijel. Je preprosta in pomembna 
metoda za kontaktiranje v kritičnih okoliščinah. Ker ima mobilne telefone že večina populacije, je vse, 
kar moramo storiti, da ime kontaktne osebe ali osebe, ki naj bo poklicana v primeru nesreče, shranimo 
kot »ICE« (V primeru nesreče). Idejo je dobil zdravnik, ki je opazil, da je v primerih nesreč pogosto 
prisoten mobilnik ponesrečenca, toda nikoli nihče ni vedel katero številko naj pokliče. Zato si je zamis-
lil, da bi bila dobra ideja imeti mednarodno razpoznavno ime v ta namen. Po katastrofi v Londonu, je 
»East Anglican Ambulance Service« sprožila »ICE« kampanjo. V kritični situaciji bi osebje dežurne 
službe/zdravniki zlahka in hitro kontaktirali vaše najbližje sorodnike preko številke, shranjene kot 
»ICE«.Prosimo, posredujte to pismo. Ne bo potrebnih veliko »Fwd«jev, da se akcija lahko razširi. Res-
nično Vam lahko reši življenje ali pomiri Vaše najbližje. Za več kot eno kontaktno ime preprosto vne-
site ICE1, ICE2, ICE3, itd. Dobra ideja lahko naredi razliko!Razširimo koncept »ICE« s tem, da shra-
nimo ICE telefonsko številko v naš mobilnik danes! 

Info društvo 22.10.07 

"Iskanje odličnosti pomeni, da poskušamo dati vse od sebe pri vsem, česar se lotimo."  

Oktober-november 2007 
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PRIPRAVE NA FILMSKI FESTIVAL 

V nedeljo 16. 9. nas je sedem članov krenilo proti Ptuju in smo se zbrali na ptujskem kolodvoru z name-
nom, da posnamemo film za Filmski festival  v Lju-
bljani. Zraven mene so pri skupnem delu sodelo-
vali še Sašo Letonja, snema- lec in igralci Zdenka 
Otorepec in Jože Otorepec iz Ptuja, Milan Šabeder, 
Jože Koser in Milan Kotnik. Iz kolodvora smo se 
napotili do vikenda ob goz- du, kjer v bližini živi 
Sašo. Snemanje nam je šlo zelo dobro od rok, 
čeprav smo morali nekatere odlomke večkrat pono-
vno snemati. Zelo smo se potrudili in opravili 
dobro in natančno delo. Sne- mali smo cel dan, saj 
smo del filma posneli pod- nevi, drugi del pa, ko 
se je stemnilo. Ob delu smo zelo uživali, saj nam je 
bilo lepo in smo imeli srečo z lepim vremenom. 
Bili smo dobre volje in veli- ko smo se šalili in nas-
mejali. Na koncu našega druženja smo bili z 
našim delom vsi zelo zado- voljni  in zelo upamo, 
da bomo uživali v dobrih filmih na 2. Filmskem festivalu , ki bo 1. 12. 2007 v Ljubljani v gledališču Špan-
ski borci.          Bedrija Črešnik 
 

BILI SMO NA KANINU 2007 
 

 V soboto 3. marca 2007 se je na najlepšem slovenskem visokogorskem smučišču »zgodila« prijatelj-
ska tekma v smučanju gluhih iz Slovenije, pod pokroviteljstvom Društva GNP Maribor 
Veter je rahlo pihal, a je kljub temu privabilo veliko število ljudi, saj je bilo kar 50 tekmovalcev in prijatel-
jev, ki so si tekmovanje prišli z veseljem ogledati. Prišli so iz Kranja, Ljubljane, Velenja in Nove Gorice. 
Člani iz Maribora in Celja so zaradi dolge poti prišli že v petek in prespali v tamkajšnjih apartmajih. Marsi-
kdo je bil prvič na Kaninu in vsi so bili navdušeni nad lepim razgle-
dom in čudovito pokrajino. Obljubili so, da se še vrnejo. 
Tekmova- nje se je začelo kmalu po 10. uri v različnih kategorijah 
tako, da je lahko vsak prišel na svoj račun. Vsi so vzeli tekmo zares in 
se potrudili po svojih najboljših močeh. 
Po konča- nem tekmovanju na smučišču Kanin, smo se spustili v doli-
no v Čez- sočo k Minču na kosilo, kjer je bila tudi razglasitev in pode-
l i t e v n a g r a d . Za prva tri 
mesta so b i l e p o d e l j e n e 
medalje, poleg tega pa je zmagovalec dobil še nagrado. Tudi za 2. in 
3. mesto so bile podeljene praktične nagrade. Druženje vseh zelo 
zadovoljnih udeležencev se je nadaljevalo do večera, veliko smo si 
imeli povedati, predvsem pa smo si zaželeli, da bi bilo t ekmovanje 
na Kaninu tradicionalno. Zato, vidimo se spet drugo leto! 
Tako uspešno tekmovanje pa sem lahko izpeljal le zaradi razumevanja 
in pomoči Občine Bovec in ATC Kanin, ki so mi omo- gočili izpelja-
vo tekmovanja, za kar bi se rad iskreno zahvalil. Posebna zahvala gre 
tudi g. Franciju Čopiju za vodenje, organizacijo in izpeljavo tekmovanja in vsem, ki ste mi kakorkoli 
pomagali. Organizacija takšnih tekmovanj ni lahko delo in hvaležen sem vsem za nove izkušnje. Hvala!  
Organizator tekmovanja:                  Gabrijel Kravanja 

Oktober-november 2007 
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Ročne delavnice 

 

 

 

 

 

 

Zavzetost pri delu 

 

 

 

 
 

 

Okraševanje - Zlatica 

 

 

 

 

 

 

  Delovni   razgovor 

 

Šah, Perkovič Franc 

 

 

 
 

 
Podelitev priznanj 

 

 

 
 

 

 

Predavanje - Radovan 

 

 

 
 

 

 

Pozorno gledamo 

 

 

 

 

 

 

Stisk rok, predsednik in sekretar 

 

 

Otroci in prostovoljke 

 
 

 

 

 
 

 

S skupnimi močmi 

 

 

 

 

 

 

Dan odprtih vrat –vsi 

 

 

 

 

 

 

Predlogi k ZIMI 

 

 

 

 

 

 

Srečko ureja oglasno desko 

 

 

 

 

 

 

Šahisti med igro 

"Ko proti nam zapihajo močni vetrovi življenja, nas naši bližnji hrabrijo in nam dajejo podporo. Tako nam pomagajo 
ohraniti vero in upanje. V takih skupnostih si ljudje zaupajo svoje želje, sanje in cilje: skupaj so veliko močnejši."  

Oktober-november 2007 



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: Milan Kotnik, Lidija Salamon, Bedrija Črešnik 

in ostali člani uredniškega odbora. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Druženje in aktivnosti: 

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ter ostale dneve po planu aktivnosti 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM sekretar: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 777 132 

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

Ponedeljek: 09:00 do 12:00 

Sreda: 09:00 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 sedaj 

skupaj že  

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 
2007  

za nove člane: 
- zaposleni in upokojenci   

7,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

  dijaki in otroci  

BREZPLAČNO. 

DRUŠTVO GLUHIH IN  NAGLUŠNIH PODRAVJA  
MARIBOR 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  
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