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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 

Pozdravljeni v prihajajočem 
lepem jesenskem času, ki 
prinaša obilno pobiranje 
pridelkov, ki smo jih pridno 
posejali v spomladanskih in 
poletnih mesecih. Počitnice so 
nepreklicno mimo in vsaj za 
šolarje, dijake in študente se je 
začel nov, učenja poln čas. 
Prijetno spočiti po dopustih, 
kjer smo si nabrali svežih moči 
se tudi za nas v Društvu 
začenjajo delovni dnevi. Pa 
vendar je kljub poletnem 
lenarjenju že za nami uspešna 
izvedba različnih aktivnosti 
med katerimi smo prav 
ponosni na informiranje članov 
na okroglih mizah vsako sredo 
ob 17.00 uri. Prav tako smo na 
okroglih mizah, seznanili naše 
č l ane  s  p rog ramsk imi 
smernicami, za naslednje leto. 
Posebni socialni programi, ki 
jih izvajamo  Društvu so 
izredno pomembni za naše 
gluhe, naglušne in gluhoslepe 
uporabnike in tako so tudi sami 
sodelovali pri oblikovanju 
programskih smernic. Tako 
smo v mesecu septembru 
uskladili plane za leto 2008. 

     UVODNIK 

Stran 2 September 2007 

29. septembra smo bili na izle-
tu v Velenju, ki je letos organi-
ziralo mednarodni dan gluhih. 
V mesecu avgustu je v zaslu-
žen pokoj odšla naša dolgolet-
na  s t rokovna delavka-
sekretarka Društva, Pika - 
Polonca Burgar. 
Ob odhodnici v pokoj smo ji 
sodelavci in člani Društva prip-
ravili presenečenje s kulturnim 
programom. Najprej smo ji  na 
velikem platnu predvajali 
video projekcijo »Pikinih 14  
let v Društvu GNP Maribor«. 
Sledil je kulturni nastop in dve 
šaljivi igri. Za konec pa je 
morala naša Pika pokazati 
kako zna zamesiti kruh. Seveda 
so sledila tudi darila. Pika je 
bila zelo presenečena in ganje-
na. Tudi solze so spolzele po 
licih, kar je bilo opaziti tudi na 
marsikaterem licu gluhih in 
naglušnih članov, ki jim je v 
svojem 14-letnem obdobju dela 
v društvu marsikdaj pomagala 
v različnih situacijah. Vsi jo 
bomo zelo pogrešali. Ob koncu 
programa se je Pika vsem lepo 
zahvalila in povedala, da tak-
šne odhodnice ni pričakovala, 
da smo jo lepo presenetili. 
Novemu sekretarju Milanu 
Kotniku in novemu predsedni-
ku Bedriji Črešniku je zaželela 
veliko uspehov in dobrega 
medsebojnega sodelovanja. 
V polni pripravi potekajo 
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ZLATICA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor / 040/241 505 dopol. in popol.  

 priprave in snemanje filma za 
filmski festival, ki bo ob koncu 
leta 2007. Prav tako se aktivno 
pripravljamo na gledališki festi-
val, ki bo meseca oktobra v 
Novi Gorici.        Predsednik: 

Bedrija Črešnik 
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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ČESTITKE ČLANOM 

 

PAUMAN IVAN,    PAVČIČ FRANC,    TRIFUNOVIČ ANDREJ,  
PIHLER SREČKO,    PIŠOTEK DRAGICA,   ŠKET MATEVŽ,  
VALJAN KATARINA,   VERLIČ MAGDALENA,   HERIČKO ELIZABETA,  
KLANČNIK ANDREJ,   OPREŠNIK MARJAN,  PIHLER ZARIFA,   
DRUMLIČ MIRJANA,   PERC ANTONIJA,   SLANA BARBARA,  
ŠKOF ALEŠ,    ŠTRAUS ANTONIJA,  TREFALT JOŽE,   
ZAJFRID FRANC,    ZORKO MARIJA,    ZUPANC SONJA 
 

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA V  
MESECU SEPTEMBRU IN OKTOBRU  

TER VSE NAJBOLJŠE ŽELJE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI, 
 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor,   
predsednik Bedrija Črešnik 

Kadrovske spremembe v društvu 
V našem društvu je dne 24. 8. 2007 prišlo do kadrovskih sprememb in spremembe zakonitega zas-
topnika  - predsednika društva. Od 24. 8. 2007 dalje, je novi predsednik Društva gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor Bedrija Črešnik (do izteka mandata-aprila 2008) prav tako pa je 
imenovan novi strokovni delavec Milan Kotnik, ki je bil izbran po opravljenem razpisu in sestan-
ku Komisije za imenovanje novega strokovnega delavca-sekretarja. Prosto delovno mesto se je 
izpraznilo ob odhodu v pokoj naše dolgoletne strokovne delavke-sekretarke »Pike« Polonce 
Burgar.                   Info Društvo 

 
Računalniški tečaj 

Tečaj računalništva se v jesen-
skem in zimskem času nadaljuje 
ob petkih od 17.00 do 21.00 ure. 

 

26.10.2007 
23.11.2007 in  

21.12.2007 
 

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 
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knjižnico in čajnico, kjer si lah-
ko stanovalci skuhajo čaj ali 
spečejo jajčka. V pritličju je 
kuhinja, kjer kuhajo obroke za 
svoje stanovalce, za osebje in še 
ogromno obrokov, ki jih odpel-
jejo ljudem na dom. Skupno pri-
pravijo več kot 1200 obrokov na 
dan. Smeli smo pogledati tudi 
terapevtski oddelek, kjer skrbi-
jo, da so oskrbovanci deležni 
terapije, ki jo potrebujejo, da 
ostanejo dalj časa gibčni in 

vitalni. Vse tri zgradbe so med 
seboj povezane s hodniki. Na 
sredini imajo prečudovito urejen 
park s teraso, kjer je ogromno 
klopi in miz za prijetno družen-
je. Ta dan so stanovalci skupaj z 
oskrbniki pekli cel krompir 
zavit v folijo. Tudi nam so ga 
ponudili in bil je slasten. Med 

nas je pri-
šel deček, 
ki je na 
svojo har-
m o n i k o 
igral čudo-
vite Slo-

venske narodne pesmi. Skupaj 
smo se tudi fotografirali. Ob 11. 
uri je bila na vhodu doma kratka 
slovesnost ob prvi trgatvi mlade 
potomke vinske trte iz Lenta. 
Spregovorila sta direktor doma 
in oskrbnika vinske trte.  

Letos je napolnila tri leta, 
Dom Danice Vogrinec jo je 
dobila za darilo ob svoji 50. 
letnici. Prve plodove bi morala 
imeti že lani, ampak jo je nek-
do poškodoval tako, da so 
imeli letos prvo trgatev. Mlada 
trta je obrodila 36 grozdov, kar 
je skupaj naneslo ponosnih 8,5 
kg. Pogostili so nas še z vilija-
movko. 
Preživeli smo zanimivo dopol-
dne. Spoznali smo, da je tudi 
za starejše člane družbe zelo 
lepo poskrbljeno in, da so zelo 
aktivni. 

Jožica in  

Ivan Ivanjšič 

OBISKALI SMO 
DOM  

UPOKOJENCEV 
DANICE VOGRINEC 

 
Na vabilo predstavnikov 
Doma Danice Vogrinec smo 
se v četrtek 4. 10. 2007 udele-
žili dneva odprtih vrat ob prvi 
trgatvi potomke najstarejše trte 
na Lentu. Lepo so nas pozdra-
vili in sprejeli strokovni delav-
ci doma. Povedali so nam kaj 
vse si lahko ogledamo in spre-
mljala nas je prijazna vodička. 
Najprej smo odšli vsi na brez-
plačno meritev krvnega slad-
korja in krvnega tlaka. Kljub 
temu, da smo vsi doma popili 
kavico in nekaj pojedli, smo 
imeli vrednosti v mejah nor-
male. Kot mladenke in mlade-
niči smo se skupaj z vodičko 
odpravili na ogled doma. Na 
hodnikih doma je bila razstava 
izdelkov, ki so jih stanovalci 
sami izdelali na delovnih tera-
pijah. Izdelke je bilo mogoče 
tudi kupiti. 
Dom je sestavljen iz treh 
zgradb-enot. V prvi so običaj-
no stanovalci, ki zmorejo še 
veliko sami postoriti in niso 
odvisni od pomoči drugih. V 
drugi zgradbi so stanovalci z 
demenco (motnja spomina, 
mišljenja, orientacije), v tretji 
pa stanovalci, ki potrebujejo 
popolno oskrbo in nego. Vsaka 
zgradba ima eno ali dvoposte-
ljne sobe, ki so opremljene s 
sanitarijami, kopalnico in bal-
konom. Prav tako imajo skup-
ne prostore, jedilnico,  

 

ZAHVALA 

"Zahvala poraja ljubezen. Je 
razumevanje, da nas ima 

nekdo rad, da nam iz obilja 
svojega duha podarja 

nekaj, kar potrebujemo, da 
smo počaščeni, ker nas jas-

no zaznava." 

"Zahvala izraža hvaležnost 
do sebe, ki je bila do nas 
zelo velikodušna in nam 

hkrati omogoči - kar je še 
pomembneje -, da nas sam 

dar spremeni." 

"Komu se morate zahvaliti? 
Čemu? Kako ste se spreme-
nili zaradi tistega, kar vam 

je bilo podarjeno?" 

Daphne Rose Kingma 
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TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA GLUHIH 

pridobila. Veseli me, da naše 
druženje ni bilo zadnje in, da 
smo ostali v tesnih stikih in si 
še naprej izmenjujemo izkuš-
nje, ki nam jih prinaša vsak 
dan. 
Na zaključnem srečanju, ki je 
bilo 30. 3. 2007 smo se zbrali 
na Osnovni šoli Pod goro v 
Slovenskih Konjicah. Skupaj s 

tečajnicami iz Slovenskih 
Konjic smo pripravili prijeten 
program, ki je bil namenjen 
nam, našim članom in vablje-
nim ljudem dobre volje. Bilo 
je veliko dobre volje, smeha, 
veselih družabnih iger in skro-
mna pogostitev. Poslovili smo 
se z nasmeškom na obrazu, z 

dobro mislijo in obljubo, da se 
še srečamo. 
To druženje, ki ga organiziram 
po vsakem zaključnem tečaju 
je že tradicionalno. 

Stane me veliko časa in ener-
gije, ki pa je poplačano takoj, 
ko vidim brezskrbne in nasme-
jane ljudi, ki v takem trenutku 

pozabijo na vsakdanje skrbi. 
Naj bo še veliko tečajev, veli-
ko ljudi, ki bodo pokazali 
zanimanje za ta poseben jezik 
in  ljudi, ki so tako skromni in 
veseli vsakogar. 
Do naslednjega tečaja in sreča-
nja prav lep pozdrav. 
 

Mentorica tečaja 

Marija Koser 

ZAKLJUČEK NADA-
LJEVALNEGA TEČA-
JA ZNAKOVNEGA 
JEZIKA 
 

No pa je prišel čas, ko smo 
uspešno zaključili 40 urni 
nadaljevalni tečaj znakovnega 
jezika, ki je potekal vsako sre-
do v prostorih Društva gluhih 
in naglušnih Podravja Mari-
bor, Trubarjeva 15. Na tečaju 
je bilo 12 slušateljev, ki so 
redno prihajali na tečaj in se 
pridno učili. 

Tako kot vsak tečaj, ki sem ga 
do sedaj vodila je bil tudi ta 
tečaj nekaj posebnega. Bolj, 
ko se družiš z različnimi ljud-
mi, si izmenjuješ besede, mne-
nja in dejanja, bolj si bogat. 

Moram povedati, da kljub 
temu, da sem bila mentorica 
tega tečaja, sem tudi jaz veliko 

 

Kdor nič ne ve, pa ne ve, da 
nič ne ve, je neumnež, izo-

gibaj se ga! 

Kdor nič ne ve, pa ve, da 
nič ne ve, je nevednež, 

pouči ga! 

Kdor nekaj ve, pa ne ve, da 
nekaj ve, spi, zbudi ga! 

Kdor nekaj ve, pa ve, da 
nekaj ve, je modrec, sledi 

mu! 

(Kitajski pregovor) 
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dokaj temno in je ogled lažji v 
manjših skupinah. Ob vstopu 
smo dobili vsi po en žeton, ki 
smo ga morali obesiti na 
rudarsko tablo. Tako počnejo 
tudi rudarji, ki se odpravljajo v 
rudnik na delo. Po vrnitvi tako 
lahko ugotovijo, če je slučajno 
kakšna oseba pogrešana. V 
garderobi smo v omarice odlo-
žili svoje osebne stvari. Predv-
sem so nas opozorili, da v pre-
mogovnik ne smemo vnašati 
vžigalnikov in vžigalic, saj 
lahko pride do eksplozije zara-
di plina metana, ki je prisoten. 
Nato smo dobili še zaščitna 
oblačila in obvezne čelade in 
se napotili proti dvigalu, ki nas 
je spustil 157 m globoko v 
premogovnik. Spremljala sta 
nas dva vodiča z razsvetljavo. 
V premogovniku so nas naj-
prej pozdravili rudarji s poz-
dravom SREČNO. To je poz-
drav, ki ga uporabljajo rudarji 

ob vsakem srečanju, tako pri-
hodu, kot tudi ob odhodu, saj 
si tako zaželijo dober dan in 
srečno vrnitev iz premogovni-
ka. Najprej smo si ogledali del 
premogovnika, ki ni več v 
uporabi, je pa spremenjen v 
muzej, kjer so nam skušali 
stvari predstaviti tako kot so 
bile včasih. Leta 1898, ko so v 
rudniku začeli prvič kopati, so 
bili pogoji za delo zelo slabi.  

Kopali so samo z lastno silo in 
s pomočjo razstreliva. Vrtalnih 
strojev in ostalih pripomočkov 
še ni bilo. Tudi tirnice in vago-
ni so bili vpeljani dosti kasne-
je. V tem času so za prevoz 
premoga iz premogovnika pot-
rebovali konjsko silo. Konjem 
so pred odhodom v jamo zave-
zali oči, v jami pa so potem 
ostajali ves čas.  

Konji so zaradi premalo svet-
lobe dokaj hitro oslepeli in 
tudi njihova življenjska doba 
je bila samo 15 let, namesto 
običajnih 30 let. Rudarji so 
delali v treh izmenah, tudi 
malicali so kar v rudniku. Ime-
li so prenosna lesena stranišča, 
ki so jih redno praznili in posi-
pavali z apnom, da so prepre-
čili okužbe. Žal je dvakrat do 
sedaj že prišlo do nesreče v 
Velenjskem premogovniku, 
kjer so bile smrtne žrtve. 
Rudarji imajo svojo zaščitnico 
Sv. Barbaro. 
Na god Sv. Barbare, 4. decem-
bra, so imeli velenjski rudarji 
v času pred 1. svetovno vojno 
dela prost dan, ki se je začel z 
mašo v cerkvi Sv. Jurija v Ška-
lah, namesto orgel je igrala 
godba na pihala. Ta je potem 
spremljala še povorko 

MEDNARODNI DAN 
GLUHIH V VELENJU 
 
V soboto, 29. 9. 2007 smo glu-
hi praznovali svoj praznik, 
Mednarodni dan gluhih, tokrat 
v Velenju. 
Zbrali smo se ob 8. uri na 
avtobusni postaji v Mariboru, 
kjer nas je že pričakal avtobus 
s prijaznim šoferjem. Proti 
Velenju smo dobre volje kre-
nili točno ob 9 uri. Na poti 
smo si privoščili 10 minutni 
postanek, pojedli dobre send-
viče, malo poklepetali in si 
olajšali mehurje. 
V Velenju nas je pozdravilo 
sonce. Na trgu je bila razstava, 
kjer so predstavili domačo hra-
no, pijačo in izdelke iz domače 
obrti. 
Ob 12.30 uri smo si v dvorani 
ogledali proslavo ob Mednaro-
dnem dnevu gluhih z zanimi-
vim programom. Govor so 
imeli predstavniki ministrstva 
za invalide, predsednik gluhih 
Slovenije g. Planinc, predsed-
nica društva Velenje in drugi. 
Program so popestrili s kratki-
mi, a izvirnimi gledališkimi 
predstavami. 
Po zaključku predstave smo se 
nekateri napotili proti avtobu-
su, saj smo si odšli ogledati 
Velenjski premogovnik. 
Pot do tja je trajala le pet 
minut. Na vhodu smo srečali 
naše znance iz Društva gluhih 
in naglušnih Slovenske Konji-
ce. Tako smo se razdelili v dve 
skupini, saj je v premogovniku  
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nastajajo na površju jezera. 
Samo še za informacijo: 
Velenjski premogovnik ima 
najgloblji del cca. 500 m, med-
tem, ko nam je vodič zaupal je 
najgloblji premogovnik v Juž-
ni Afriki in to 3000 m globine. 
Po vseh zanimivostih smo se 
popeljali še po tekočem traku 
po katerem sedaj prevažajo 
premog in naredili vožnjo z 
pravim rudarskim vlakom. 
Dvigalo nas je spet dvignilo na 
nam prijetno višino. Vrnili 
smo izposojene stvari in se 
pozdravili z rudarskim  

SREČNO. 
Vrnili smo se k ostalim udele-
žencem Mednarodnega dneva 
gluhih, ki so že pridno jedli 
dobro kosilo. Preostali čas smo 
klepetali in sklepali nova poz-
nanstva. Bilo je lepo, le tehni-

ka je zagodla organizatorjem, 
saj smo ob 20. uri ostali brez 
razsvetljave. 

POMOČ IN INFO  
IZ PRAVIC  

  
- Informiranje invalidnih oseb, 
delodajalcev, lokalne skupnosti 
in javnosti o možnosti lažjega 
dostopa do trga dela in vrnitve 
nanj za tiste, ki imajo težave pri 
vključevanju ali vnovičnem 
vključevanju vanj, izpostaviti 
prednosti zaposlovanja invalid-
nih oseb. 
 

Z namenom približevanja reali-
zaciji zgoraj navedenih ciljev, 
smo v okviru programa pomoč 
gluhim, naglušnim in gluhosle-
pim uporabnikom ponudili 
pomoč v pisarni za svetovanje 
invalidnim osebam in deloda-
jalcem. 
    Info Društvo 

 rudarjev v svečanih oblačilih 
na slavnostno zborovanje, ki 
se je zaključilo z velikim balo-
nom v Rakovem hotelu v 
Velenju. V premogovniku 

Velenje danes počastijo dan 
Sv. Barbare s slovesno podelit-
vijo priznanj delavcem, ki so 
ob delu pridobili višjo stopnjo 
izobrazbe. Prikazali in predsta-
vili so nam tudi eksplozijo v 
premogovniku in prve stroje, 
ki so jih začeli uporabljati. 
Ogledali smo si tudi kratek 
film o tem kako v premogov-
niku delajo danes. Še vedno 
rudarji delajo v treh izme-
nah,doseči morajo 30 let delo-
vne dobe in imajo plačo 
1000€. V Velenjskem premo-
govniku kopljejo premog pred-
vsem za potrebe hidroelek-
trarn. Strokovnjaki so izraču-
nali, da je premoga dovolj še 
za izkopavanje do leta 2040. 
Nato bodo rudnik zaprli. Že 
sedaj rove v katerih več ni pre-
moga pustijo sesedati in tako  

Domov smo krenili ob 21.30 
uri, naredili še kratek postanek 
v Tepanjah in ob 23. uri že 
zagledali poznane luči Maribo-
ra. 
Bilo je lepo, naslednje leto pa 
ostajamo kar v Mariboru. 
 

Andrej Vivod 

MISEL 
"Zakoni življenja so prepro-
sti, mnogo preveč preprosti 

za tiste ljudi, ki se želijo 
boriti in komplicirati. Kar 

daš, to dobiš, kar misliš o 
sebi in življenju, se ti uresni-
či. Tako preprosto je to."  



 

 

 

 

∗ Treningi bowlinga na so vsak torek od 16.00 do 18.00 ure (po dogovoru). 

 

∗ Treningi balinanja so še vsak torek od 16.00 do 18.00 ure (do preklica). 

 

∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri. 
 

∗ 17. 10. 2007, ob 18:00 uri v društvu Predavanje »MOŽNOSTI VARČEVANJA V 
SKLADIH ZA BOLJŠO SOCIALNO VARNOST OB UPOKOJITVI« 

 

∗ 17. 10. 2007, ob 20:00 uri v društvu, OKROGLA MIZA »Predlogi k zakonu o 
uporabi Slovenskega znakovnega jezika gluhih«. 

 

∗ Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 17.00 do 18.30 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. 

 

∗ Računalniški tečaj 1x mesečno vodi Stevica Kronič (26. 10. , 23. 11., 20. 12. 2007). 
Tečaj poteka ob petkih od 17.00 do 21. ure. 

 

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

∗ Računalniški nasveti II. 
         na spletni strani Piflar.com so objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi tudi za       
         gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v video prezentaciji in 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. 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na aktivnostih v društvu 

                    NAŠ GLAS September 2007 Stran 8 

OBVESTILA in VABILA 
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INFO 

POPRAVILO SLUŠNEGA  APARATA PO IZTEKU  
GARANCIJSKE DOBE 

 
Na podlagi prvega odstavka 66. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS poravna 
stroške popravil in zamenjave dotrajanih delov do vrednosti 50% vrednosti cenovnega standarda 
ali nabavne vrednosti slušnega pripomočka. 
Trajnostna doba slušnega aparata je 6 let, od  tega je 1 leto slušni aparat v garancijski dobi. V nas-
lednjih petih letih trajnostne dobe pokrije stroške popravila slušnega aparata dobavitelj v višini 
50% cene standardnega slušnega aparata. Glede na to, da je cena standardnega slušnega aparata za 
odrasle zavarovance 309,15 €, to pomeni, da dobavitelj krije stroške vseh popravil v petih letih v 
višini 50% od 309,15 €, kar predstavlja 154,60 €. 
 
Primer za popravilo standardnega slušnega aparata: 
Prvo popravilo stane 55 € - zavarovanec ne plača nič. 
Drugo popravilo stane 55 € - zavarovanec ne plača nič. 
Tretje popravilo stane 60 € - zavarovanec doplača 16 €. 
(55+55+60=170 €), ker pa dobavitelj krije stroške popravila do 154 €, zavarovanec doplača razliko 
v višini 16 €. 
Popravilo slušnega aparata z doplačilom (»nadstandardni SA«): 
V osnovi velja isto načelo kot za »standardni SA«, doplača se samo razlika v ceni rezervnih delov 
med standardnim in nadstandardnim SA. 
Primer: 
Če bi bila cena popravila na primer za standardni SA 50€ (ne plačamo ničesar), ker pa je določen 
rezervni del (na primer mikrofon) 10€ dražji od standardnega, doplačamo to razliko 10€. Ta razlika 
se plača pri vsakem popravilu. 
 

Pomembno opozorilo! 
 
V primeru, da z aparatom neustrezno ravnate ali ga poškodujete (tudi, če pade na tla), nosite stroš-
ke popravila sami. Za neustrezno ravnanje s slušnim aparatom se šteje tudi, če pri uporabi in vzdr-
ževanju ne upoštevate navodil proizvajalca in 1 krat letno ne opravite pregleda in čiščenja slušnega 
aparata pri dobavitelju/serviserju, katera sta za uporabnika brezplačna. 
Trajnostna doba trde in mehke olive (ušesni vložek), 6 let. V primeru, da pride do anatomskih spre-
memb ušesa, je na podlagi naročilnice specialista ORL možno pridobiti olivo pred iztekom trajnos-
tne dobe. 

Info: Odbor naglušnih oseb ZDGNS 

"Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo nemogoče."  Nancy Dornan 
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POTOVANJE PO ITALIJI 

Pred kratkim sem praznoval 80. rojstni dan. Sorodniki so mi podarili vrednostni bon Turistične 
agencije. Tako sva se z ženo Vesno odločila, da greva na potovanje po Italiji. Odhod avtobusa je 
bil ob 20.00 uri iz Ljubljane. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in dalje po avtocesti s krajšimi 
postanki mimo Benetk, Padove, Firenc in Rima do največjega mesta v južni Italiji Neapla. Neapl je 
pristaniško mesto z 1.300.000 prebivalci. Italija je razdeljena na 18 pokrajin. Ena izmed najlepših, 
najbolj rodovitnih in lepo obdelanih je Kampanja in tukaj leži mesto Neapl. Je največkrat opevano 
mesto, po italijansko Napoli. Glavni trg so poimenovali po združitvi Italije. Ima tudi precej kultur-
nih znamenitosti. Nadaljevali smo pot do mesta Pompeji. Ves čas vožnje nas je vodička Metka sez-
nanjala z znamenitostmi Italije. Dobro, da sem pred časom končal dva tečaja znakovnega jezika 
tako, da sem lahko Vesni razlagal kaj nam je vodička pripovedovala. Mesto Pompej je vulkan 
Vezuv leta 79 našega štetja v treh dneh popolnoma uničil in prekril z lavo in prahom. Pred katas-
trofo je mesto štelo okoli 25.000 prebivalcev in je bilo zgrajeno tik ob morju. Danes je zaradi 
izbruha vulkana oddaljeno od morja 7 km. Mesto je bilo pokrito s 6-12 m debelo plastjo zemlje. 
Domnevali so, da je mesto nekje obstajalo. Šele 1700 let pozneje sta dva kmeta kopala vodnjak in 
slučajno naletela na ostanke mesta. Danes je odkopano večino mesta. Za ogled mesta je potrebno 
dobri dve uri hoje. Vidni so ostanki iz različnih obdobij in kulture različnih narodov vse tja do več 
tisoč let pred našim štetjem. Danes je Vezuv speči vulkan. Ima samo en krater, čeprav sta vidna 
dva vrhova. Novo naselje Pompeji sega vse do morja. Zanimivo , da so že takrat poznali javne 
hiše, tlakovane ulice, bogataši so si lahko privoščili javno napeljavo, bazene in razkošne vile. 
Ohranjeno je kar nekaj gledaliških prostorov in veliko kulturnih znamenitosti. Po ogledu smo 
nadaljevali vožnjo po gorati Kalabriji do Mesinske ožine in s trajektom na otok Sicilijo. Nadaljeva-
li smo vožnjo do našega hotela v kraju Marina de Agro. Naslednji dopoldan prosti ogled kraja, pla-
že in kopanje v bazenu. Morska voda je tukaj sorazmerno hladna zaradi morskih tokov, ozračje je 
toplo, poleti vroče. Popoldan smo obiskali mesto Toormin. Mesto s 12.000 prebivalci leži na 200 
m visoki planoti, je najbolj turistično in moderno mesto na Siciliji z neštetimi palačami, vrtovi, cer-
kvami in grškim gledališčem. Naslednji dan je sledil ogled vulkana Etne, največji še delujoči vul-
kan v Evropi. Z avtobusom smo se povzpeli do 1900 m višine.Sledila je vožnja s vzpenjačo. Zani-
miva je bila vožnja s posebnimi vozili po gorski poti. Na koncu je sledila postaja na 3000 m nad-
morske višine na robovih kraterjev, ki jih je naredil vulkan Etna leta 2003. Etna ima približno 80 
kraterjev. Vseh izbruhov je bilo okoli 140. Zadnji izbruh je bil leta 2003 in je uničil vzpenjačo, 
opazovalno postajo in ceste. Pogled v notranjost kraterja nam je preprečila megla. Na določenih 
mestih so tla še topla-vroča, malo stran pa je bil sneg. Domačini so vezani na Etno in kljub nevar-
nosti se naselijo na vznožju in obdelujejo rodovitno zemljo. Na poti nazaj proti našemu hotelu smo 
se ustavili v mestu Eatonija s 400.000 prebivalci. Zanimivo, da so si za zaščitni znak izbrali slona 
in so na glavnem trgu na visokem stebru postavili kip slona. Mesto je industrijsko, delavsko in so 
temu tudi cene nižje. Naslednji dan nas je čakala dolga vožnja do mesta Palerma. Mesto leži v zali-
vu tako imenovana zlata školjka in ima 700.000 prebivalcev. Največji razvoj je doživelo v 
12.stoletju med vladavino Normanov Friderika II.. Ohranjeno je ogromno zgodovinskih spomeni-
kov, na primer katedrala v izmeri 100x50 m. K Palermu smo se peljali po celinski poti. Nazaj proti 
hotelu papo obmorski poti, mimo mesta Ena in Milako od koder vozijo trajekti na kar nekaj sicil-
janskih otokov. Otok Sicilija ima 5.000.000 prebivalcev in meri nekaj čez 500.000 kvadratnih km. 
Prebivalci so mešanica različnih narodov in so zelo gostoljubni. Na otoku so v njegovi več tisoč 
letni zgodovini vladali različni narodi Feničani, Grki, Francozi…Znano je, da je v obdobju vlada-
vine Grkov mesto Sirakuze bilo tako močno kot mesto Atene. Na Siciliji je bilo v preteklosti veliko 
potresov. Mesti Mesinija in Catanija sta bili popolnoma uničeni. Na Siciliji imajo veliko solin. 
Cestno omrežje je dobro urejeno. Sicilijo smo nekoč imeli za središče mafije,  
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ČLANKI 
danes pa je biser evropskega turizma, mafija pa se je preselila v ZDA, Rusijo in Črno goro. 
Naslednje jutro smo se odpravili proti Mesinji in na trajekt proti kopnemu, to je točno na prstu    
italijanskega škornja v mestecu Vila S.G.. Po gorati Kalabriji smo nadaljevali pot proti Rimu. V 
poznih večernih urah smo prispeli v Rim, si ogledali trg sv.Petra, ter drugo največjo katedralo na 
svetu in obvozili obzidje Vatikana. Vatikan je najmanjša država na svetu. Meri le 0,5 kvadratnih 
km. Vatikan je bil priznan kot država leta 1929 s posebnim sporazumom. Ima še nekaj objektov 
izven obzidja. Od sv.Petra do danes je bilo 265 papežev. Z avtobusom smo naredili panoramsko 
vožnjo po mestu in nadaljevali peš sprehod po centru mesta si ogledali znameniti vodnjak Španske        
stopnice, kjer prirejajo modne revije, prečkali reko Tibero in videli še veliko drugih znamenitosti. 
Kljub temu, da ura kazala čez polnoč, je bilo v mestu živahno. 
Nastanek Rima šteje v leto 753 pred našim štetjem. Zgrajen je na sedmih gričih. Sledilo je veliko 
vzponov in padcev mesta. Združeno kraljestvo Italije je bilo proglašeno leta 1861. Glavno zaslugo, 
da se je Sicilija pridružila Italiji je imel Garibaldi. Znan je njegov stavek.« Ali bomo naredili       
Italijo, ali bomo umrli?« S svojimi vojaki je prvo zavzel mesto Masal, nato še Palermo, ko je pre-
magal Burbone. 
Po ogledu Rima smo se z nočno vožnjo odpravili proti Ljubljani. Ves čas potepanja po Italiji 
(Siciliji) nas je vodička seznanjala z zanimivimi podatki. Ker smo upokojenci pozabljivi, sva z 
ženo Vesno vsak  na svoj način ob vsakem postanku oziroma priložnosti zapisovala podatke.    
Vesna seveda bolj s poudarkom na opazovanju. Znano je, da gluhe osebe znajo dosti bolj opazovati 
kot slišeče osebe. Sam sem skušal zapisati čim več iz njenega pripovedovanja. No meni je na   
koncu ostalo, da vse to prenesem na papir. 

Burk Bogo in Vesna 

PODROČJA DELOVANJA IN OPRAVLJANJE FUNKCIJ 
   Funkcija:     Ime in priimek: 

Predsednik in namestnik predsednika:  Bedrija Črešnik, Alojz Pavlinek 
Strokovni delavec-sekretar:    Milan Kotnik 
Vodja in namestnik športne sekcije: Andrej Vivod, Aleš Škof 
Vodja sekcije upokojencev:    Majda Kores 
Kapetan  in namestnik šah. sekcije:  Franc Perkovič, Jože Trefalt 
Kapetana odbojke M+Ž:   Andrej Vivod, Suzana Muster 
Kapetana balinanja M+Ž:   Jože Koser, Vesna Burk 
Kapetan in namestnik sekcije ribičev:  Milan Mertik, Albin Šmidlehner 
Vodja računalništva:    Stevica Kronič 
Foto in video sekcija:    Sašo Letonja 
Kulturna sekcija:    Bedrija Črešnik 
Informativna dejavnost:    Milan Kotnik 
Sociala:      Bojana Uršej– Bizjak, Veronika Hribar 
Ostalo: Bowling, smučanje, nogomet, pikado, badminton, orientacijski tek, tenis, ... 
Prihodnjič pa predstavitev s slikami    Info Društvo 
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KAJ PA GLUHI GLEDALCI? 

Ali si predstavljate da bi na vseh televizijskih oddajah izklopili zvok? 
Kako bi se počutili vi-polnočutni ljudje, v svetu brez zvoka?  

In kako se počuti velika večina gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi,  
ki spremljajo televizijske oddaje, ...? 

Ob spremljanju predvolilnih oddaj za predsednika republike se je veliko naših gluhih, naglušnih in 
gluhoslepih članov Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, pritožilo zaradi pomanjkanja 
tolmača slovenskega znakovnega jezika gluhih s katerim bi tudi gluhi ljudje enakopravno sprem-
ljali predvolilne oddaje, kjer se predstavljajo predsedniški kandidati. Prav tako so opozorili na zelo 
površno podnaslavljanje oddaj, kjer podnapisi ne sledijo govorjeni besedi oziroma sploh manjkajo 
in so zato zelo težko razumljivi, saj pogosto tudi manjkajo deli govorjene besede. 

Ali razumete gluhe, naglušne 
ALI   RAZUMETE     GLUHE,    NAGLUŠNE   

in gluhoslepe ljudi. 
IN    GLUHOSLEPE   LJUDI 

Ugotavljamo, da smo pri tem  gluhi ljudje zelo diskriminirani, saj imamo tudi mi pravico vedeti, in 
na podlagi ustreznih informacij v znakovnem jeziku gluhih odločati kdo bo naš bodoči predsednik 
Republike Slovenije – mar ne! 

E n a k o p r a v n o s t 
E         N         A        K         O        P         R         A         V         N         O        S         T 

V imenu vseh 414 gluhih in naglušnih članov našega društva pričakujemo, da nam boste v          
naslednjih oddajah RTV Slovenije omogočili enakopravno spremljanje televizijskih oddaj. 
 
Glede na to, da so podobna opozorila o ustreznem in enakopravnem informiranju gluhih ljudi bila 
izražena že večkrat s strani Zveze Društev gluhih in naglušnih Slovenije, smo ta dopis poslali na 
različne naslove v upanju, da se bo končalo zapostavljanje gluhih in naglušnih ljudi, ki smo prav 
tako državljani Republike Slovenije z vsemi obveznostmi in pravicami, ki nam jih vsem nalaga 
Ustava RS.  
Poslano: 

Janez Drnovšek, predsednik republike Slovenije  
vsem predsedniškim kandidatom 
Dr. Zdenka Čebašek – Travnik, varuhinja človekovih pravic 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
Tiskani mediji 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
VČASIH 

 
Včasih le diham, 

ne čujem, 
nekdo govori. 

Dolbeš kot voda 
v mojo 

nevidno gluhoto. 
Veter je rahel. 

Začudeno 
rožo opazim, 
boječe drhti. 
Ohranjaj me, 

svetlobo iščem, 
v svojo 

luč me skrij! 
Včasih 

le diham,  
zakopavam sledi. 

 
Majda Senica Vujanovič 

 
 

ZVEZDE JOČEJO 
 

Bolno zaječim, 
a le v sebi - potem 

me nosi nekam, 
ne poznam se, ni poti. 

Le zvezde zazrem, 
jočejo, poznajo me, 

le one. 
Kje je on? 

 

Majda Senica Vujanovič 

ŠALA 
 

"Srečko, ali verjamete v  
onostransko življenje?" je 

vprašal šef. 
"Ja verjamem!" 

"Kar verjemite! Včeraj, ko ste 
bili na pogrebu svojega starega 
očeta, vas je on iskal na delov-

nem mestu!"  

 

 

V GOZDU 

Vse okrog mene mir, le vetrič 
lahno pozibava veje in sončni 
žarek se skoz drevje smeje, to 

pravi je življenja vir. 
V globeli se potoček vije, ne 

vidim ga - le slišim žuborenje, 
a v meni vstaja večno         

hrepenenje po svetu brez    
prepira, hudobije. 

Le človek je na tem planetu, ki 
dela zdraho, grdobije, za njim 
pojavljajo se večne polomije, 
peruti lomi zdravemu poletu. 
Zato - zemljan - podaj se v 

naravo, pozabi zdraho, jezo, 
razprtije, laži, podtikanja in 

goljufije, odpri srce in si     
razbistri glavo. 

Zelo želim si lepši svet brez 
revščine, vojn in nasilja in 

brez pogubnega obilja, brez 
vsakovrstnih marionet. 

A to so žal le samo sanje, na 
svetu vlada le denar, ta        

slaboumen gospodar, posledi-
ca tega pa kaos. 

 
Brigita Živec 

Darilo 
 

Poredni Janezek vpraša   
mamico:  

Mami, kaj si pa najbolj želiš za 
rojstni dan?  

Rada bi pridnega otroka!  
Joj, potem boš morala čakati, 
da se vrne očka iz Nemčije.  

 
 

Prepisovanje 
 

Učiteljica nadere Janezka:                
Zakaj si prepisoval od Mihca ?  
Kako pa veste, vpraša Janezek.  

Ker je Mihec pri vprašanju 
napisal "ne vem", ti pa si  

napisal "jaz tudi ne".  
 
 

Ravnatelj 
 

Učiteljica sprašuje učence, 
kakšen poklic ima oče.  

Janezek: "Moj ata je ravna-
telj."  

Tovarišica: "Krasno, kje pa?"  
Janezek: "Pri mizarju krive                

žeblje ravna!" 
 

Živali 
 

Učiteljica reče Janezku naj 
našteje 10 Afriških živali.  
Janezek odgovori: 4 levi,        

2 žirafi in 4 krokodili.   

 
SKRIVNOST 

 
"Nihče drug nam sreče ne 

podarja - 
srečo človek vsak si sam 

ustvarja!  
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ŠTEFANU PERKOVIČU V SLOVO 
 
Z besedami je težko opisati izgubo, ki smo ji priča. Dragi 
Štefan, ni te več med nami, ni več tvoje dobre volje in    tvo-
jega nasmeha.  
 

Že leta 1969 si se včlanil v mariborsko društvo gluhih in 
naglušnih. Prav kmalu si med gluhimi ljudmi našel svoj 
navdih in se začel aktivno ukvarjati z igranjem nogometa na 
zelenih površinah. Leta 1974 ste na Jugoslovanskih     nogo-
metnih kvalifikacijah v Varaždinu osvojili 1. mesto in nato 
na državnem prvenstvu v Skopju osvojili 4. mesto za pokal 
Jugoslavije. Prav tako ste se skupaj z gluhimi nogometaši 
udeležili številnih mednarodnih turnirjev, kjer ste leta 1975 
v Avstriji osvojili 3. mesto in 4 leta pozneje še 2. mesto v 
Italiji. Med gluhimi in naglušnimi prijatelji si se kmalu 
vključil tudi v ekipo šahistov, kjer si prav tako dosegal lepe 
rezultate in že na svojem prvem republiškem prvenstvu   

gluhih Slovenije leta 1970 osvojil med posamezniki odlično 3. mesto, leta 1972 pa še 3. mesto v 
ekipnem tekmovanju v šahu v Celju. Šah je bil vedno tvoja najljubša sprostitvena igra, saj si še v     
lanskem letu na novoletnem turnirju gluhih mariborskih šahistov osvojil 1. mesto. 
 

Kljub težkemu življenju v svetu tišine, so bile pred teboj velike težke preizkušnje. Pa zato nisi 
nikoli obupal. 
  
V mariborsko društvo si se vedno znova rad vračal, saj si tukaj imel največ prijateljev in preživljal 
svoj prosti čas in se ob prijetnih družabnih večerih med gluhimi prijatelji sprostil od napornega 
dneva v službi, kjer smo bili vsi skupaj veseli tvoje družbe in bili ponosni na tvoje uspehe. 
 

S težkim srcem se poslavljamo od našega Štefana, ki nam je vsem nekaj zapustil in dal. Zapustil 
nam je spoznanje, da lahko kljub težki invalidnosti-gluhoti dosežemo vse, če si to le resnično     
želimo. 
 

Štefan, ohranili te bomo v trajnem spominu. 
Gluhi in naglušni prijatelji  

iz društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

"Večnost, enost, ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih. Odločno in modro vodi moje 
korake. Naj uvidim nauke, ko stopam. In častim namen vseh stvari. Pomagaj mi, da se 

spoštljivo dotikam. Da vedno govorim izza oči. Naj opazujem, ne sodim. Naj ne škodujem 
in naj zapustim glasbo in lepoto, ko odidem.  

In ko se vrnem v večnost, naj se krog sklene in spirala razširi."  
Marlo Morgan  



Zgodba prihaja sicer iz Amerike, vendar ima sporočilo, ki bi ga moralo poznati čim več ljudi. 
Dogodek se odvija na vrtni zabavi, kjer se je ena od udeleženk opotekla in padla. Takoj so ji predlagali, da 
bi poklicali medicinsko pomoč. Rekla je, da se počuti dobro in je to možnost zavrnila. 
V obraz je bila bleda in malo je drhtela. Pomagali so ji, da se je uredila in ji dali nov krožnik. Ostanek 
popoldneva je preživela v prijetnem počutju. Zvečer je njen mož poklical gostitelje in jim povedal, da so 
ženo prepeljali v bolnišnico. Okrog 23h je umrla. Doživela je možgansko kap - na tej zabavi. Če bi kdo od 
prisotnih poznal znake možganske kapi, bi bila morda danes se živa... Eden od nevrologov je rekel, da je 
bila vsa umetnost v tem, da bi morali prepoznati znake napada oz. možganske kapi. Nato bi morali postavi-
ti diagnozo in pacientu v roku 3 ur nuditi strokovno medicinsko pomoč. Vendar pa se to običajno ne zgodi. 
Simptome možganske kapi je včasih zelo težko prepoznati. Vendar pa obstajajo 4 enostavni ukrepi, ki nam 
pri tem pomagajo.  
PREBERITE IN SI SKUŠAJTE ZAPOMNITI: 
Opazujte torej in hitro ukrepajte! 
1. Prosite osebo, da se nasmeje (če ne more, je to znak). 
2. Prosite osebo, da pove povsem navaden stavek. Npr.: Danes je zelo lepo vreme. 
3. Prosite osebo, da dvigne roke nad glavo 
4. Prosite osebo, da vam pokaže jezik. Če jezik stoji ali visi nepravilno, je to znak možganske kapi. 
Če ima oseba katerega koli od teh znakov, takoj pokličite nujno medicinsko pomoč in opišite simptome. 
Žrtev ima lahko resne posledice zaradi poškodb možganov, lahko pa tudi umre, če na te simptome nismo 
pozorni. 

Milan Kotnik 
 

NAŠA ČLANA DRUŠTVA IGRALA NA 2. EVROPSKEM PRVENSTVU      
GLUHIH V MALEM NOGOMETU (FUTSAL) v RUSIJI 

Bedo Črešnik in Aleš Škof sta po napornih treningih v Kranjski Gori, kjer so trenirali od poletja do pozne 
jeseni skoraj vsako soboto in nedeljo odšla na evropsko prvenstvo v Rusiji v Moskvo. Od začetka pa so bili 
kandidati za nogometno reprezentanco še Darko Kokol in Gabrijel Kravanja.  
»Bedo Črešnik« Zelo smo veseli in ponosni, da smo prvič po dolgem času lahko zastopali barve svoje drža-
ve. Kot posebnost naj povem, da je bilo naše društvo 17x državni prvak v bivši Jugoslaviji. Ekipa maribor-
skih gluhih nogometašev pa se je udeleževala tudi mednarodnih turnirjev v nogometu, kjer smo prav tako 
posegali po najboljših mestih.  
Začetek prvenstva v Moskvi s tekmo proti Slovaški smo začeli borbeno in že takoj na začetku imeli veliko 
smolo, saj jo je zaznamovala huda poškodba mojega sočlana Aleša Škofa, kateremu je Slovak zlomil nogo 
v goleni. Na isti tekmi se je poškodoval še kapetan Mustafa Buljubašić, ki si je nategnil kolenske vezi. Brez 
njiju, obeh ključnih igralcev, smo tekmo izgubili. Ker nismo imeli dovolj rezervnih igralcev, si nismo smeli 
privoščiti dodatnih poškodb. V nadaljevanju prvenstva pa se nam je odprlo in smo dosegali dobre rezultate, 
dva remija in dve zmagi, ena zmaga na račun neudeležbe Italije, ki pa presenetljivo niso prišli na turnir 
kljub prijavi. V nadaljevanju tekmovanja so se spet so vrstile različne poškodbe, Vučetić in Đukić sta zato 
morala nekaj časa počivati. Medtem pa je bil Dvorančič zaradi nešportnega vedenja proti nasprotnem igral-
cu izključen za dve tekmi. Zato je naša reprezentanca proti koncu predtekmovanja na igrišču igrala z zad-
njimi rezervnimi močmi, ker nismo imeli dovolj rezervnih igralcev. Poleg tega pa smo imeli smolo v zad-
njem delu, saj nam je manjkala samo ena točka, pa bi se lahko uvrstili naprej. Kljub vsemu smo ponosni na 
ta uspeh naših članov, posebno ker sta prvič nastopala na tako močnem evropskem tekmovanju v malem 
nogometu in se med 22 evropskimi reprezentancami uvrstili v zlato sredino ter osvojili 11. mesto. 

Milan Kotnik 
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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. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Evropski socialni sklad. 

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: 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  

3 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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