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SEKRETARJEVE NOVICE
»Redna in izredna skupščina društva«
Na letošnji redni seji skupščine smo obravnavali
poročila za preteklo leto in potrdili plan za leto
2017. Ob skupščini smo prikazali tudi razstavo o
dosežkih našega društva, ki si jo je z zanimanjem
pogledal tudi Mladen Veršič, predsednik Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pohvalil je
dobro opravljeno delo v Društvu ter vzorno izvajanje številnih aktivnosti ter posebnih socialnih programov in drugih aktivnosti članov ter odlično
medsebojno sodelovanje vodstva s člani. Predsednika Zveze sem ponovno opozoril na potrebo po
prizadevanju vodstva zveze za bolj pošteno delitev
sredstev FIHO na podlagi izdelanih kriterijev, meril
in metodologije FIHO, saj se v društvu soočamo z
velikimi finančnimi problemi pri izvajanju posebnih socialnih programov zaradi vedno večjega
obsega dela v društvu.
Na izredni skupščina Društva GNP Maribor smo
potrdili kandidature članov Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor za organe Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije.
»Informiranje članstva-okrogle mize«
Na informativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo v matičnem Društvu v Mariboru in
ob petkih v podružnici na Ptuju oba predsednika
društva in podružnice podajata članom
sprotne
informacije
o
dogodkih v društvu, o tekočih
aktivnostih in drugih
aktualnih
dogajanjih, ki so
objavljene tudi na
Informacije članom - Bedrija oglasni steni drušČrešnik
tva in podružnice,
v časopisu Naš
glas, na spletnih straneh www.dgnp-mb.si in
www.facebook.com. Zelo dobro sodelujemo z ekipo Spletne TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih
Slovenije, ki se radi odzovejo na naša povabila in
posnamejo aktivnosti in dogodke v našem društvu,
kar si v obliki številnih video prispevkov lahko člani ter vsi ostali pogledajo na spletni strani Zveze
http://www.zveza-gns.si/. Da dobro sodelujemo z
mediji dokazujejo tudi številne objave v medijih, še
posebej v Večer-u, na RTV SLO in drugih medijih.
Z objavami tako na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti aktivnosti društva, naše gluhe člane ter svet tišine v katerem živimo.

»Evropski teden mobilnosti invalidov«
Letos je na Trgu Leona Štuklja v Mariboru v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekal 9. dan
mobilnosti invalidov. Invalidska in humanitarna
društva smo se predstavili z zanimivimi prikazi in
z dogajanjem v društvih, ki smo si jih podrobneje
ogledali. Zelo je bila obiskana novost in sicer
»Ovirantlon«, ki smo ga po vzoru iz SOAKO iz
Ljubljane preiskusili tudi v Mariboru. Prisotne je
nagovoril župan MOM Andrej Fištravec. Pridružil
pa se nam je tudi podžupan Saša Pelko. Zdenka
Križanič pa je kot vedno odlično povezovala
celotno dogajanje.
»Zgodovinski uspeh – za invalide brezplačni
prevozi v JPP v MOM«
Na podlagi dolgoletnih prizadevanj Sveta invalidov Mestne občine Maribor v katerem sem si kot
predsednik aktivno prizadeval, nam je končno
uspelo zagotoviti brezplačen avtobusni prevoz v
Mariboru in brezplačno uporabo vzpenjače na
Pohorje za invalide. Na tiskovni konferenci smo
predstavili širši javnosti naša prizadevanja in uresničitev te dolgoletne želje invalidov Maribora, kar
nam je uspelo ob dobrem sodelovanju vodstva
Sveta invalidov in delovne skupine za dostopnost z
Uradom za komunalo promet in prostor, vodstvom
Mestne občine Maribor ter Marpromom in končno
potrditvijo na aprilski seji Mestnega sveta MOM.
»Športne igre invalidov Maribora«
V Svetu invalidov Mestne občine Maribor smo
organizirali že tradicionalne devete športne igre
invalidov. Tudi letos je bilo prijavljenih veliko število športnikov/invalidov. Naši člani so bili uspešni in osvojili pokal v nogometu in ruskem
kegljanju.

Pozdrav vsem udeležencem - Milan Kotnik,
predsednik Sveta invalidov MOM
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SEKRETARJEVE NOVICE
»Mednarodni dan gluhih-Olimpijski dan gluhih«
Letos je Mednarodni dan gluhih potekal v športnem
duhu z naslovom »Deaflympics day-Olimpijski dan
gluhih«. Na zvezi so pripravili zelo zanimiv in
športno obarvan program katerega so se udeležili
številni člani. Mednarodni teden gluhih poteka v
počastitev prvega svetovnega kongresa gluhih iz
leta 1951.
»Vrhunski uspehi športnikov se nadaljujejo«
Tudi v nadaljevanju leta se vrstijo odlični rezultati
naših športnikov na državnih prvenstvih. Ponosni
smo športne uspehe gluhih športnic in športnikov.
Čestitamo in jim želimo še naprej vrhunske uvrstitve na tekmovanjih.
»Državni prvaki v futsalu gredo na Ligo prvakov gluhih«
Letos maja je naša ekipa futsala ponovno osvojila
naslov državnih prvakov gluhih v futsalu. S tem so
si pridobili vstopnico za udeležbo na Ligi prvakov
gluhih v futsalu, ki bo januarja 2018 v Španiji. V
društvu že potekajo organizacijske priprave, treningi in zbiranje finančnih sredstev s pomočjo donatorjev s katerimi bomo omogočili gluhim športnikom
odhod v Španijo.
»Donacija pohištva«
Za naše člane poskrbimo tudi tako, da jim pomagamo pri iskanju donatorjev, kadar si tega ne morejo

privoščiti sami. Uspešno smo pridobili pohištvo in
dve postelji ter organizirali prevoz od donatorja do
uporabnika. Zahvaljujemo se vsem donatorjem in
Mestni občini Maribor, ki nam je posodila kombi za
prevoz tovora. Še posebej pa se zahvaljujem prostovoljcema Andreju Vivodu in Alenu Kotniku, ki sta
mi pomagala pri transportu.

»Ljubezen zdravi tiste, ki jo
dobivajo, in tiste, ki jo dajejo.«

Karl A. Menninger
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»Donacija RK«
Letos smo v Društvu že drugič prosili za pomoč
Rdeči križ v Mariboru, za pomoč v obliki paketov
hrane. Zelo hitro so nam odgovorili in pripravili 45
paketov hrane, ki smo jih razdelili med socialno
ogrožene člane. Iskreno se zahvaljujemo vodstvu
Rdečega križa Maribor za njihovo nesebično pomoč
s katero smo številnim članom vsaj nekoliko ublažili njihove življenjske stiske. Prav tako, pa hvala
tudi prostovoljki Ernestini Savski, ki je pomagala
pri razdeljevanju paketov socialno ogroženim članom.
»Sodelovanje s FERI«
S Fakulteto za elektroniko, računalništvo in informatiko Maribor že vrsto let uspešno sodelujemo na
področju računalniškega izobraževanja, učenja in
razvijanja računalniških aplikacij za potrebe gluhih
in naglušnih ljudi. Tokrat smo sodelovali s prof. dr.

Tatjana Welzer pri pripravi novega projekta. Tako
je v sredo 4. 10. 2017, potekal mednarodni projekt,
I-ACE (Mednarodna podpora komunikaciji v izobraževanju), pri katerem so sodelovali trije naši gluhi
člani. Eden izmed ciljev projekta je, da se ustvari
orodje, ki bo gluhim in naglušnim, ki uporabljajo
znakovni jezik, v pomoč pri komunikaciji s slišečim
okoljem.
»Sodelovanje z ZPM«
Z Zvezo prijateljev mladine in našo prostovoljko
Tadejo Kokol sodelujemo pri projektu »100 ljudi - .
sto čudi« s katerim širši javnosti predstavljamo svet
tišine in tako omogočimo večjo dostopnost in enakopravnejše vključevanje v družbo za vse invalide.
sluha.
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA
Na lepo sončno sobotno jutro je bil Maribor obarvan v športnem duhu.
Zgodaj zjutraj so se na Trgu Leona Štuklja začeli pripravljati na Festival mariborskega športa.
Festivala se je udeležilo 25 športnih društev iz Maribora, med njimi
tudi naše Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Ob 9.00 uri se je začel tek, najprej na 300 metrov dolgo progo za naše
najmlajše do prve triade osnovne šole, nato na 600 metrov
druga triada osnovne šole, ob
Štartna številka
9.30 pa še tretja triada na 900
metrov. Sodelovalo je 700 otrok, ki so se vidno zabavali in veselili,
na cilju pa so prejeli nagrade in posladek. Tekači so se v središču
mesta začeli zbirati že malo po osmi uri. Med njimi je bil naš eden
in edini tekač Andrej Vivod.
Zbralo se je 2000 tekačev
vseh starosti. Naši prostovoljci: Milan Kotnik, Valerija Škof, Mustafa Buljubašič, Vanessa Buljubašič, Andrej Vivod, Bedrija Črešnik, Mira Meš Pivec in Melissa Buljubašič, smo pripravili predstavitev naše športne sekcije in uspehov
gluhih in naglušnih športnikov. Ob stojnici, ki je bila obdana z našimi
predstavitvenimi rekviziti, plakati, našo zastavo in najlepšimi pridobljenimi pokali, ki so jih mimoidoči zelo občudovali, se je zbiralo veliko mimoidočih Mariborčanov, ki smo jim ob pomoči naše tolmačice
Predstavitev društva
Kaje Zlatke Hötzl razlagali o delovanju in uspehih našega društva na
športnem področju. Razdeljevali smo jim tudi zloženke društva in slovarčke enoročne abecede, ki smo jih
razdelili preko tristo. Ta predstavitev na Trgu Leona Štuklja je bila zelo pomembna, saj smo navezali stike
z različnimi predstavniki podjetji in drugimi športnimi društvi v Mariboru. Prireditev so nadaljevali s podeljevanjem nagrad najuspešnejšim in ga zaključili ob 13.00 uri z obljubo, da se naslednje leto ponovno dobimo.
Ob 10. uri se je pričel tek za odrasle na 5 kilometrov, katerega se je udeležil naš član Andrej Vivod.
10 kilometrska proga, ki so jo tekači morali premagati je bila začrtana preko Trga svobode do mariborske
občine, nato do Ulice heroja
Tomšiča, po Mladinski ulici
mimo Ljudskega vrta na
Kajuhovo ulico in potem
naprej proti središču mesta
po Gregorčičevi.
Pričetek teka

Ob progi so jih spremljali in
spodbujali občani Maribora,
celo z glasbo. Tekači so
nadaljevali pot po GledališRezultati
Andrej Vivod—Dosežen cilj
ki ulici in nato na Slovensko
ulico proti Trgu svobode in Trgu Leona Štuklja, kjer jih je pričakala
množica navdušenih navijačev in jim čestitala za dosežen uspeh na cilju. Naš zagnani tekač Andrej Vivod
je dosegel cilj na odličnem 45. mestu. Mi smo bili z njegovim dosežkom zelo navdušeni in ponosni. Čestitamo mu in se zahvaljujemo, da je častno zastopal vse gluhe in naglušne, ter naše društvo.

»Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno
isti: napredovanje v dobrem.«
Lev Nikolajevič Tolstoj

Mira Meš Pivec
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PRVIČ MED GLUHIMI
Do začetka septembra letošnjega leta sem živela vsakdanje življenje z neformalnimi medsebojnimi odnosi,
ki so temeljili na povezovanju družine in posameznikov za določene cilje in želje.
Ko sem nastopila službo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, sem spoznala še drugo vrsto
odnosov ljudi, ki se še težje spopadajo s hitrim tempom današnjega življenja.

Pomoč pri pripravi na Festivalu športa
Spoznala sem, da gluhota vpliva na ljudi drugače.
Društvo gluhih in naglušnih izvaja različne programe, pri katerih želijo s svetovanjem, pomočjo, informiranjem gluhim olajšati vsakodnevno življenje. Društvo skuša povezovati gluhe in naglušne ljudi z ostalim
socialnim življenjem slišečih.
Videla sem, kako pomembni so medsebojni odnosi za ljudi z okvaro sluha. Želijo si
prijateljstva se enakovredno udeleževati družbenih nalog,
vendar so še vedno postavljeni na stranski tir in predstavljajo oviro v delovnem okolju.
Tudi mene preveva strah kako bom zmogla sodelovanje v
novem delovnem okolju. Deležna sem strokovnega, prijaznega in razumevajočega delovnega kolektiva, ki je zelo
angažiran za pomoč ljudem z okvaro
sluha. Sama si bom prizadevala jim slediti, se učiti in
delati v dobrobit vseh nas in po črti zakona kot me uči
vodja društva. Imam težavo s komuniciranjem, zato mi
društvo omogoča učenje znakovnega jezika, da bom lažje sodelovala z njimi,
obrnjena proti njihovim obrazom.
Hvala društvu, da lahko sodelujem z vami.

Mira Meš Pivec

»Ljudje bodo pozabili kaj si rekel... pozabili bodo kaj si naredil,
ampak nikoli ne bodo pozabili, kako so se ob tebi počutili.«
Maya Angelou
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4. REKREATIVNO - ŠPORTNO
SREČANJE INVALIDOV
V petek 8. 9. 2017 so se srečali invalidi iz desetih mariborskih invalidskih društev na 4. Rekreativnem
športnem srečanju invalidov, ki ga je v Športnem centru Fontana pripravil Svet invalidov Mestne občine
Maribor v sodelovanju z Zvezo društev za šport mladih invalidov Slovenije.

Priprave na tekmovanje

Druženje

Srečanja se je udeležilo 85 invalidov iz osmih društev in se družilo ob zabavnih športnih aktivnostih in
igranju tombole. Namen te prireditve je bilo druženje in srečevanje invalidov, tako gluhih kot slepih, na
vozičku, vojnih veteranov in sploh vseh.
Pomerili so se v različnih aktivnostih kot je vlečenje vrvi, pikadu, balinanju.
Rdeča nit prireditve je bila tombola, vmes so prodajali srečke po simbolični ceni 1.00 evro, ki je bila vsaka
dobitna z lepimi dobitki. Na srečanju smo bili deležni tudi kulinarične pogostitve.

Igranje pikada

Bedrija Črešnik, Vasja Cimerman, Sandi Trnjar

Donacije si je prizadeval pridobiti predsednik delovne skupine za šport pri svetu invalidov Aleksander
Trnjar. Člani društev so se na srečanju zabavali in v sproščenem prijateljskem vzdušju sklepali nova poznanstva in prijateljstva.
Mira Meš Pivec

»Starejši ko sem, manj se obremenjujem z mnenji drugih.
Moje sanje so moje življenje
in moje življenje je moja pot do cilja.«
Anonimen
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OGLED IN PREDSTAVITEV
PERMAKULTURNEGA VRTA
Nedavno smo v društvu vzpostavili sodelovanje s Permakulturnim inštitutom Maribor.
Dogovorili smo se za ogled »projektnega
vrta«, po katerem nas je vodil mlad učitelj
permakulture Matej Kline in gluhim in
naglušnim članom predstavil permakulturne
vrtove na Dalmatinovi ulici 13 v Zrkovcih v
Mariboru. Predstavil je način dela v tem
Predstavitev vrta
Permakulturne rastline
sonaravnem okolju, prednosti in načine
obdelave zemlje, preprečevanje delovanja škodljivcev in bolezni na zelenjavi. Poudaril je prihodnost kmetijstva v permakulturi - pridelavi zdravih rastlinskih kultur, o kateri je čedalje več strokovno podprtih raziskav. Predstavitev smo z navdušenjem in radovednostjo »poslušali« ob
pomoči tolmačke Doris Pihler.
KAJ JE PERMAKULTURNI VRT? Permakulturni vrt je samozadosten in se upravlja sonaravno. To
pomeni, da je osnova za rast rastline zdrava zemlja. Rastline, ki so zrastle, pridelane na zemlji in jih ne
uporabimo, vrnemo nazaj v sistem. To vključuje tudi recikliranje odpadkov. Pri vrtnarjenju se izogibamo
umetnih gnojil. Sejemo in sadimo tisto, kar v našem okolju uspeva. Zelenjava na takem vrtu je zdrava in
okusna. Obisk smo nadaljevali še z ogledom toplih gred in shranjevanjem pridelkov v hladilnici. Na posestvu se ukvarjajo še s prosto rejo kokoši, rac in zajcev. Pridelki, jajca in zajčje meso so na voljo v prodaji pri
njih doma in na različnih lokacijah v Mariboru pod naziv Zabojček zdravja. Na koncu smo tudi poskusili
okusno zelenjavo, ki je veliko bolj polnega
okusa kot tista, ki je od velikih trgovin. Mateju Klinetu se zahvaljujemo za predstavitev in
mu želimo veliko uspeha pri njegovem projektu. Mateju Klinetu se zahvaljujemo za dobro
delo in uspešno predstavitev in mu želimo
veliko uspeha pri njegovem projektu.
Hladilnica

Prosta reja

Mira Meš Pivec

ANDREJA PIVEC
Na letošnjih športnih igrah invalidov, ki so potekale v soboto 13. 5. je članica našega društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, Andreja Pivec, zasedla tretjo stopničko in tako osvojila bronasto medaljo pri
ruskem kegljanju.
Andreja: »Zelo sem vesela, da sem osvojila bronasto medaljo. Ruskega kegljanja prej nikoli nisem trenirala
ali igrala, na športne igre sem se prijavila zgolj zaradi druženja.
Ko je bila podelitev medalj sem bila zelo presenečena in sprva kar nisem
mogla verjeti, da sem jaz dobila medaljo za tretje mesto.
Res sem zelo vesela!
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Andreja Pivec

KVIZ ZNANJA
Na rednem sredinem srečanju članov društva smo po uspešnem uradnem delu, ki ga je vodil sekretar g.
Milan Kotnik, pričeli še z zabavnim programom. Rdeča nit tokratnega srečanja je bil kviz z naslovom
»Vprašali smo 100 ljudi«, ki ga je pripravila prostovoljka Tadeja Kokol. Na srečanju je bila tudi naša prizadevna tolmačica Kaja Zlatka Hötzl in nam sproti v naši govorici tolmačila postavljena vprašanja.

Predavanje

Predstavitev kviza

Tekmovalci so v dveh skupinah staknili glave in se posvetovali o pravilnem odgovoru in tisti, ki je naprej
pravilno odgovoril je dobil točko. Postavljenih je bilo 10 vprašanj in pet možnih pravilnih odgovorov. Fantje in punce so z veseljem ugibali pravilen odgovor. Ostali navijači smo navdušeno ploskali. Bilo je poučno
in prijetno hkrati. Zmagale so punce z majhno prednostjo. Nagradi pa sta prejeli obe skupini. Bravo.

Iskanje kandidatov

Kviz znanja

Tekmovlna ekipa

Nagrade
Mira Meš Pivec

»Šola ni edina, ki mlade ljudi uči.
Okolje in doba nanje vplivata prav toliko kot vzgojitelji.«
Paul Valery
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DAN MOBILNOSTI INVALIDOV
V okvirju Evropskega tedna mobilnosti je bil moto letošnjega dogajanja:«Združimo poti, delimo si
prevoz.« Kljub hladnemu vremenu so se tega projekta s pestrim dogajanjem udeležila številna društva
invalidov Maribora. Na Trgu Leona Štuklja so invalidi s svojim sodelovanjem prikazovali in hkrati opozarjali na problematiko mobilnosti s katerimi se invalidi vsakodnevno spopadajo. Slogan povzema idejo deljenja prevoza, ki
zmanjšuje lastne transportne stroške, hkrati, pa poskrbi za varovanje okolja. Prireditev so otvorili člani VDC Sožitje s plesom
tanga. Množico je nagovoril dr. Andrej Fištravec, župan MOM
in dodal, da si moramo someščani prizdevati za tako ali drugače
ovirane, da bodo imeli lažje prehodno mesto. Ta dan se je odvijal še 15. Bralni maraton.
V okviru Dneva mobilnosti invalidov je bilo organizirano tudi
izkustveno usposabljanje za premagovanje in odpravo ovir, ter
pojasnjevanje predpisov in priporočila s področja zagotavljanja
dostopnosti v grajenem okolju. Obiskovalci so lahko s pomočjo
Predstavitev gluhote
pripomočkov in simulacij premagovali ovire s katerimi se ljudje
z gibalnimi, vidnimi, slušnimi težavami srečujejo in tako pridobili uvid v tovrstno, ovirano življenje.
Osnovni cilj letošnje prireditve mobilnosti invalidov je bil, zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti,
zlasti oviranih in obenem zmanjšati promet, onesnaževanje in zagotavljanje enakopravne mobilnosti za
vse.

Mladi in znakovni jezik

Znakovni jezik

Kako je biti gluh,
podžupan Mestne
občine Maribor

Vstop z vozičkom na avtobus
Mira Meš Pivec

»Ne jemljite osebno tega, kar ljudje delajo, čutijo, mislijo ali rečejo.
Imajo svoje mnenje, ki sloni na njihovem vrednostnem sistemu. Kar koli
torej mislijo o vas, pravzaprav mislijo sami o sebi.«
Miguel Ruiz
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MEDDRUŠTVENI TURNIR
V RUSKEM KEGLJANJU
V torek, dne 18. 4. 2017 je potekal Meddruštveni turnir v ruskem kegljanju, katerega organizator je bilo
Društvo diabetikov Maribor. Na tekmovanju je sodelovalo 6 različnih društev. Vsako društvo je imelo
svojo ekipo, ki je štela pet tekmovalcev v ženski, moški ali mešani ekipi. Pred pričetkom tekmovanja je
Društvo diabetikov poskrbelo, da smo si vsi tekmovalci izmerili nivo sladkorja v krvi.

Uspeh

Veselje

Tekmovanje je potekalo v skladu s Pravili o ruskem kegljanju, ki jih je pripravilo Društvo diabetikov
Maribor. Tekmovanje je sodil sodnik Janez Karničnik, ki je dosledno spremljal turnir in zapisoval rezultate.
Marsikatera ekipa je na turnirju sodelovala prvič, vendar ob natančnih navodilih poteka igre s strani
sodnika, so dosegli dobre rezultate in tudi z velikim navdušenjem sodelovali na turnirju. Kljub hladnemu
vremenu navijaškega vzdušja ni manjkalo. Med tekmovanjem so nas postregli z malico in pijačo.
Na turnirju je bilo prisotnih 43 oseb in izmenjali smo marsikatero izkušnjo in spoznali tudi nove prijatelje.
Po končanem turnirju smo se preselili v veliko sejno sobo Društva Dom, kjer so nas, ob lepo pripravljenih
mizah, postregli s toplo enolončnico. Sledila je uradna razglasitev rezultatov in podelitev pokalov za prva
tri mesta.
Zraven pokalov je Društvo diabetikov podarilo najboljši ženski in moški ekipi merilnike za merjenje
sladkorja v krvi. Prav tako sta merilnike prejela še najboljša ženska tekmovalka in najboljši moški
tekmovalec. Ob koncu je Mirko Topolovec, predsednik Društva diabetikov čestital vsem zmagovalcem, se
zahvali za dobro sodelovanje in pozval k sodelovanju in organizaciji različnih športnih tekmovanj tudi
druga društva. Sledilo je prijetno druženje.
Rezultati:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6 .mesto
7. mesto
8 .mesto

Društvo vojnih invalidov Maribor
MD civilnih invalidov vojn Maribor
Društvo diabetikov Maribor
Društvo Dom invalidskih društev
Društvo vojnih invalidov Maribor
Društvo diabetikov Maribor
Društvo GNP Maribor
Društvo invalidov Maribor
Tekmovanje
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka

»Ljudje, ki imajo cilje, so uspešni, ker
vedo, kam so namenjeni.«

Earl Nightingale
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DRUŽABNIŠTVO
Družabno srečanje 20. 9. 2017
Sreda je dan v tekočem tednu, ko se dobimo člani,
prostovoljci in zaposleni društva. Zbralo se nas je
skoraj trideset, željnih druženja s prijatelji.

Družabno srečanje 27. 9. 2017
Ponovno je tukaj sreda, dan, ko se srečamo člani,
prostovoljci, vodstvo in zaposleni našega društva.
Zbrali smo se v velikem številu. Najprej smo se v
sproščenem vzdušju prijetno namestili in kramljali

Ob sladkem prigrizku in osvežujočimi bombončki
smo prijetno kramljali in si izmenjavali informacije
o doživetjih v preteklem tednu. Nekateri naši fantje
so svoje sive celice trenirali z igranjem šaha.

Srečanja članov so vesela in zanimiva

Malo smo še z enim očesom, tu pa tam poškilili na
televizijski ekran, ko se je odvijalo kaj zanimivega.
Ura druženja prehitro mine in že so bile na vrsti
informacije našega sekretarja Milana Kotnika o
delu in aktivnosti preteklega tedna, ter planu za prihodnji teden.

z ostalimi prisotnimi. Program se je pričel z tekmovanjem dveh ekip v kvizu »Vprašali smo 100
ljudi«. Vodili sta ga naša strokovna tolmačka Kaja
in prostovoljka Tadeja. Tekmovalci so bili zelo tekmovalni in zmagala je ekipa, ki je uganila več pravilnih odgovorov. Sledile so sladke nagrade. Po
protokolarnem programu je sledilo resno delo in
predavanje. Predsednik društva Bedrija Črešnik nas
je lepo pozdravil in nam predstavil program za prihajajoči teden. Tolmačka nam je sproti tolmačila
njegove kretnje. Napisan in evidentiran program si
lahko ponovno preberemo na spletni strani našega
društva. Udeleženci so si lahko ogledali izdane literarne članke v časopisju in video posnetke na platnu naših preteklih dogodkov. Po potrjenih in dogovorjenih nalogah smo zaključili današnje srečanje.
Mira Meš Pivec

"Če hočeš postati moder, se nauči pametno spraševati,
pazljivo poslušati, mirno odgovarjati in umolkniti,
ko nimaš več kaj reči."
Johann Lafater
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IVICA BURGGRAF
V mesecu maju je bilo za nas veliko prazničnih dni. Nekatere smo praznovali, druge pa proslavili. Prostovoljke in prostovoljci so nam v maju veliko dni polepšali, zato jim lepa hvala.
Z majem je stopil v veljavo tudi nov zakon v Mestni občini Maribor, ki se tiče vseh invalidov kakor tudi
nas gluhih in naglušnih, ki imamo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, namreč upravičeni smo do
brezplačnih avtobusnih vozovnic in vožnje z gondolo na naše
čudovito Pohorje.
Ker sem najstarejša članica gluhih in naglušnih v našem domu
na Trubarjevi 15 v Mariboru, se v imenu vseh članov zahvaljujem Svetu invalidov Mestne občine Maribor ter ostalim, ki
so kakorkoli pomagali ali
sodelovali pri tej temi.
Prepričana sem, da bo
zato vsaka sreda, ki nas
druži, še bolj obiskana. Imamo lep prostor za piknike in druženja. Vrtnice in druge rože, ki krasijo naše lepo okolje so pravi balzam za naše
oči in užitek za našo dušo.
Vso to prelepo okolje, ki nas obdaja pripomore k medsebojnemu razumevanju, prijateljstvu in druženju.
Ivica Burggraf

RAŠID BEGANOVIĆ
Povprašali smo našega člana g. Rašida Beganoviča kako je doživel udeležitev
Olimpijskega dneva gluhih v Ljubljani in kakšni so njegovi občutki.
Rašid Beganovič je povedal, da je bil sploh prvič v prostorih katerekoli fakultete in
je bilo to zanj posebno doživetje.
V njej se lahko zbere veliko ljudi, prav tako jih je bilo veliko na ta dan. Bil je svečan sprejem s strani vladnih predstavnikov.

Veselil ga je dogodek podelitev priznanj najboljšim gluhim
športnikom in kako so bili nagrajenci navdušeni in veseli ob
podelitvi.
Po svečani prireditvi je bil družaben ples in še čas za ogled
našega glavnega mesta.
Mira Meš Pivec
Olimpijski dan gluhih, Ljubljana
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KUHARSKE DELAVNICE
KUHARSKA DELAVNICA 19. 9. 2017
V torek smo se ponovno dobili v naši kuhinji, pa če ravno je bilo zunaj precej mrzlo in je deževalo. Prišlo
je veliko naših članov željnih druženja in ustvarjanja v kuhinji. Sestavine za jed so bile že tudi pripravljene
in pridne roke so začele pridno delati. Kar hitro je iz kuhinje prijetno zadišalo, pa smo postali še bolj zadovoljni, da se bomo v tem turobnem dnevu okrepčali z dobro enolončnico in se obenem družili in lepo imeli.
Jed je bila pripravljena in nam je šla zelo v slast. Trebuščki so bili polni in obrazi nasmejani. Ob igranju
šaha, reševanju križank in ugank nam je čas prehitro minil. Komaj čakamo na naslednje prijetno druženje.

KUHARSKA DELAVNICA 26. 9. 2017
Za današnjo delavnico smo pripravili vabilo za naše člane s priloženim receptom, kaj bomo danes pripravili. Na sporedu je bila špinača z pirejem in jajčko. Poznalo se je, da imajo fantje precej raje to jed, ker jih je
bilo udeleženo precej več kot deklet. Morda bi radi imeli mišice kot Popaj iz znane risanke.

Ampak za pripravo te jedi smo morali precej zavihati rokave, kajti olupiti smo morali veliko krompirja.
Nekateri pa so se vmes, ko ni bilo dela za njih, zabavali z družabno igro:«Vlečenje črt od številke do številke«. Spet drugi so napenjali možgane pri šahu. Kaj kmalu je iz kuhinje prijetno zadišalo, kar je pomenilo, da nam bo pokušina hrane zelo teknila. Kot vedno priden Andrej Trifunovič, je kot pravi profesionalec spekel še jajčka, tako kot pašejo k špinači in pireju – na oko.
Pripravljena jed je pod taktirko naše podpredsednice Ernestine Savski, bila res vrhunska. Veselih obrazov
smo zadovoljni počistili in pomili posodo in počasi za teden dni zapustili kuharsko delavnico. Se že veselimo in nestrpno pričakujemo kaj bomo naslednjič pripravili na kuharski delavnici.

Mira Meš Pivec
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INFO OKROGLA MIZA
INFO OKROGLA MIZA 20. 9. 2017
Informacije o društvenih aktivnostih je pripravil strokovni sodelavec – sekretar Milan Kotnik. Na okrogli
mizi pa je informacije posredovala namestnica predsednika Društva Ernestina Savski.

Obvestila, ki so nam bila poslana so se navezovala na Dan mobilnosti, ki je potekal tega dopoldneva. Nato
je spregovoril še o naslednjih dejavnostih društva, kot so:

v četrtek 21. 9. 2017 predstavitev našega društva na MNZ, z razstavo, ki jo bo pripravil sekretar
Milan Kotnik

v soboto 23. 9. 2017 Olimpijski dan gluhih v Ljubljani, v torek 26. 9. 2017 pa v naši kuhinji, kuharska delavnica.
Čez teden dni pa ponovno druženje članov, na katerem bo predstavljen program za prihajajoči teden. Predviden je kviz znanja, ki ga vodi prostovoljka Tadeja Kokol.
V naslednjih dnevih bosta potekala Gledališki festival gluhih in Filmski festival gluhih. Pogovarjali se
bomo o prireditvi Novoletnega srečanja na Prometni šoli in na Ptuju.
Sekretar nas je seznanil z novo sodelavko preko javnih del Miro Meš Pivec in potrebo po novi zaposlitvi za
štiri ure – pomoč na domu, ki ga bo izvajal Danilo Žižek za določen čas do konca tega leta.
Rdeči križ bomo zaprosili za prehrambene pakete za pomoči potrebne člane.
Člani so pozorno poslušali in se vključevali v razpravo o predstavljenih aktivnosti. Na koncu je sledila
potrditev za strinjanje realizacije zastavljenega programa.

Mira Meš Pivec
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BREZPLAČNE VOZOVNICE
Brezplačne vozovnice za invalidne osebe v Mestni občini Maribor
Dne 20. 4. 2017 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne
osebe v javnem mestnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do
brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico,
izdano od Mestne občine Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:
Invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano
najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
Zmerno, težje in težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
Slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo
izobraževanje in njen (en) spremljevalec;
Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
Obrazec vloge

VLAGATELJ-ICA:
_______________________________________(ime in priimek)
_______________________________________ (ulica, hišna številka, pošta)
________________________________________(telefon, elektronski naslov; zaželen podatek)
________________________________________
Datum vloge: ______________
MESTNA OBČINA MARIBOR, MESTNA UPRAVA
____________________________________________
(organ mestne uprave)

VLOGA ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA INVALIDNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR
Vlagatelj-ica vlagam na podlagi 28. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je bil sprejet na 26. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor dne
20. aprila 2017, vlogo za pridobitev brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz v Mestni občini Maribor in za prevoz s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju.
Obvezne priloge:
Osebni dokument - fotokopija
Odločba ZPIZ – 70% TO
Ambulantni karton, Fowler 100%
Fotografija 3,5 x 2,5

____________________________

(podpis vlagatelja-ice oz. zakonitega zastopnika)

»Življenje je darilo. Nikoli ne pozabite uživati v njem.“
(ljudski pregovor)
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DRŽAVNO PRVENSTVO ŠPORTNI RIBOLOV
Gluhi Mariborčani osvojili naslov državnega
podprvaka v športnem ribolovu.
Mariborčanka Anica Gros osvojila prestižni
naslov državne prvakinje posamezno
V soboto, 15. julija 2017 se je na ribniku Jelenče v
Pesnici odvijalo državno prvenstvo gluhih v športni
ribičiji ekipno in posamezno, ki ga je organiziralo
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor skupaj v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije.
Na prvenstvo se je prijavilo sedem ekip iz DGNP
Maribor, DGN Velenje, DGN Celje, DGN Murska
Sobota, DGN Dravograd, MDGN Sl. Konjice in
DGN Ljubljana.

Vse ekipe in tekmovalci so pokazali odlično znanje
športnega ribolova, predvsem pa veliko željo po
zmagi.
Zaradi velikega ulova je po dveh urah potekalo
vmesno tehtanje ulova. O naslovu prvaka je odločilo šele končno tehtanje ulova.

Za ekipo Društvo gluhih in naglušnih Podravja
Maribor so lovili: Jože Koser-vodja ribiške sekcije,
Anica Gros, Zvonko Bizjak in Andrej Klančnik.
Tehnična delegatka Športne zveze gluhih Slovenije
je bila Sabina Hmelina. Izvedbo tekmovanja smo
zaupali Ribiškemu društvu Jelenče, katerega predsednik Marjan Frajzman je uredil strokovno vodstvo in sojenje ter tehtanje ulova. Sodniki so bili:
Marjan Frajzman, Aleš Grivec in Rudolf Sina. Tekmovalci so se zbrali ob 7.00 uri zjutraj. Najprej je
bil pregled prisotnosti prijavljenih ekip in tekmovalcev, nato pa javno žrebanje lovnih mest. Svečano otvoritev je vodil Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar društva, navzoče pa so pozdravili Jože
Koser, vodja ribiške sekcije društva in Sabina Hmelina, delegatka ŠZGS. Ves program in slovensko
himno je tolmačila tolmačica Zlatka Hötzl. Pravila
tekmovanja je razložil predsednik ribiškega društva
Jelenče Marjan Frajzman.
Rezultati ekipno:
MDGN Slovenske Konjice 81.740 g
DGNP Maribor
58.020 g
DGN Murska Sobota
57.520 g
MDGN Velenje
30.340 g
DGN Dravograd
30.220 g
DGN Celje
20.210 g
DGN Ljubljana
16.340 g.
Rezultati posamezno:
Anica Gros, DGNP Maribor
Ignac Letič, DGN Murska Sobota
Silvo Škrget, MDGN Sl. Konjice
Andrej Klančnik, DGNP Maribor
Zvonko Bizjak, DGNP Maribor
Jože Koser, DGNP Maribor

51.220 g
39.480 g
35.720 g
15.780 g
3.420 g
3.380 g

Svečana podelitev pokalov in medalj je potekala
takoj po pregledu rezultatov. Razglasitev rezultatov
sta vodila Jože Koser in Milan Kotnik ob prisotnosti Sabine Hmelina, delegatke ŠZGS.

Milan Kotnik in Jože Koser
Milan Kotnik, Bedrija Črešnik,
Andrej Trifunovič
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar in
podpredsednik športne sekcije
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH
ODBOJKA NA MIVKI
V soboto, 26. avgusta 2017 je bilo državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki gluhih, ki ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja
Maribor skupaj v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Na prvenstvo se je prijavilo šest
moških ekip in pet ženskih iz; DGNP Maribor,
DGN Velenje, DGN Celje, MDGN Velenje, DGN
Severne Primorske in MDG Ljubljana. Za ekipo
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor so
igrali: Aleš Škof, Agim Mersini, Žiga Bedenik,
Dominik Mohorko, Valerija Škof in Dijana Škof
Mersini. Tehnična delegatka Športne zveze gluhih
Slovenije je bila Sabina Hmelina. Tekmovanje je
potekalo na igriščih Športnega društva Zrkovci.
Sodniki so bili Boris Spačal, Lina Pajenk, Miha
Pajenk iz Društva odbojkarskih sodnikov Maribor.
Tekmovalci so se zbrali ob 8.00 uri zjutraj. Najprej
je bil pregled prisotnosti prijavljenih ekip in tekmovalcev, nato pa javno žrebanje tekmovalnih parov.
Svečano otvoritev je vodil Milan Kotnik, strokovni
delavec-sekretar društva in predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor ter podpredsednik
športne sekcije DGNP Maribor, navzoče pa je pozdravila še Sabina Hmelina, tehnična delegatka
Športne zveze gluhih Slovenije. Ves program in
slovensko himno je tolmačila tolmačica Zlatka

Vsi tekmovalci so pokazali izredno športno borbenost, predvsem pa veliko željo po čim boljši igri in
zmagi. O naslovu državnih prvakov med moškimi je
odločila finalna tekma med DGN Celje – Marko
Šmid in Jurij Šmid : DGN Severne Primorske A –
Uroš Prinčič in Tomi Strel. Državna prvaka v
odbojki na mivki gluhih sta postala z rezultatom 0:2
(19:21, 19:21) Uroš Prinčič in Tomi Strel iz DGN
Severne Primorske ekipa A.

Med ženskami je potekalo tekmovanje po sistemu
vsak z vsakim. Naslov državnih prvakinj gluhih v
odbojki na mivki ženske, sta suvereno osvojili z
vsemi dobljenimi tekmami Maja Kuzma in Jelena
Bolšedonova iz MDG Ljubljana.
Svečana podelitev pokalov in medalj je potekala ob
razglasitvi rezultatov. Razglasitev rezultatov je
vodil Milan Kotnik ob prisotnosti Sabine Hmelina.
Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo.

Kaja Hötzl. Pravila tekmovanja je razložil glavni
sodnik Boris Spačal. Pri organizaciji tekmovanja je
pomagalo sedem prostovoljk in prostovoljcev iz
društva; delo s semaforjem; Mustafa Buljubašič,
Bedrija Črešnik, Dominik Mohorko, Veronika Pernat, Danilo Žižek, priprave in izvedba, Milan Kotnik, fotografiranje Vanessa Buljubašič..

»Sreča je, ko smo tisto ,kar želimo postati«
Malcolm Forbes
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REZULTATI MOŠKI:

KONČNI VRSTNI
RED:

1.mesto
2.mesto
3.mesto
4.mesto
5.mesto
6.mesto

DGN Severne Primorske A – Uroš Prinčič in Tomi Strel
DGN Celje – Marko Šmid in Jurij Šmid
DGNP Maribor A – Aleš Škof in Agim Mersini
DGN Podravja Maribor B – Žiga Bedenik in Dominik Mohorko
DGN Severne Primorske B – Vladan Vukajlović in Matej Prinčič
MDGN Velenje – Darko Letonja in Sašo Letonja

REZUTATI ŽENSKE:

KONČNI VRSTNI
RED:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

zmage
MDG Ljubljana – Maja Kuzma in Jelena Bolšedonova
DGN Celje A – Daša Peperko in Deja Peperko
DGN Podravja Maribor – Valerija Škof in Dijana Škof Mersini
DGN Celje B -- Sabina Radovanovič in Adrijana Ločnikar
DGN Severne Primorske – Saša Prinčič in Manca Peroci

Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar

4
3
2
1
0

Vanessa Buljubašič

»Neuspeh je le priložnost, da začneš znova, tokrat bolj pametno«
Henry Ford
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RAZVEDRILO
Načrt za dopust

Se pogovarjata dva prijatelja, pa pravi prvi: "Janez,
si že naredil kakšen načrt za dopust?"
Janez: "Ne, čemu bi ga? Moja žena določi, kam
bomo šli, moj šef določi, kdaj bomo šli, in moja
banka določi, kako dolgo bomo na dopustu!"

Nova dieta
Pepca zavistno prijateljici Štefki:
»Ohoho, kako si lepo shujšala. Kakšna nova
dieta?« Štefka: »Kje pa? Le krompir, korenje
in fižol« Pa si vse to kuhala ali pekla?«
»Okopavala«.

Sveti duh

Pojdi k vragu
Janez gre k spovedi. Župnik ga pričaka in mu reče, da
lahko svoje kolo parkira pred cerkvijo in sveti duh ga bo
čuval.
Možakar parkira kolo in gre v spovednico.
Tam mu župnik naroči, naj ponavlja za njim:
"V imenu očeta in sina in svetega duha, amen."

Nekega dne na taščina vrata potrka zet s kovčkom
v roki.
Tašča ga vpraša: "Kaj pa počneš tukaj?"
"Skregal sem se z vašo hčerjo."
"In?" Začudeno tašča.
"Poslala me je k hudiču!"

Janez ponovi: "V imenu očeta in sina, amen."
Župnik: "Kje pa imaš svetega duha?
Janez: "Ja pred cerkvijo pazi na moje kolo."

Kriva je pijača
Bolnik pride k zdravniku. Ta ga preiskuje do
onemoglosti, na koncu pa reče: "Ne morem in ne
morem odkriti kaj vam je, ampak mislim, da je

Moška žlehnoba

kriva pijača."

Janez se zvečer vrne domov iz druge “smene”, se
sesede na stol v kuhinji in vpraša: "Kaj bo za večerjo?" Žena se postavi v zapeljivo pozo in pravi:
"Mogoče jaz?«

Pacient odgovori: "Nič hudega, bom pa prišel, ko
boste trezni."

Janez: "Saj veš, da ne smem nič mastnega."

Stran 20

HOLC DANILO
BURK VESNA
FLEGAR ZDENKA
KANCLER VALERIJA
KORENT ROK
KRANJČIČ OLGA
KRONIĆ STEVICA
LETONJA SAŠO
LEVA B. FRANC
MAJHENIČ VILI
MAROLT MIRO
PODGORŠEK ROMAN
POLIČ ZLATKO
RAKUŠA EDITA
SAITI ESMERALDA
ŠKOF VLASTA
ŠOŠTER MIROSLAV
TOŠ VLADIMIR
VIDOVIČ DANIJEL
VIVOD ANDREJ
VRŠIČ JUSTINA

Avgust
ABRAM MARIJA
DACAJ SHKELZEN
DIVJAK TOMISLAV
HADŽISELIMOVIČ ESHER
IVAJNŠIČ IVAN
KLEMENČIČ ROBERT
LORBER JANA
LORGER VLADIMIR
MEŠANOVIČ SENADA
NAGLIČ MILENA
OTOREPEC ZDENKA
POROPAT LJUBO
REPNIK SONJA

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Julij
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SVETOVANJE IN POMOČ
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični
pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah
invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, …)
v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure in
16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 02/2522182,
041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti:
dgn.maribor@guest.arnes.si.
IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom.
Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza
(napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.
Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri
DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov). Vljudno vabljeni.
Vsako sredo od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen poseben
RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv
računalnik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali
ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
DRUŽABNIŠTVO
Vsako sredo ob 18.00 uri so srečanja članov v prostorih Društva v
Mariboru, Trubarjeva ulica 15. Vabljeni.
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse
informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.
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DOPISUJTE v glasilo NAŠ GLAS in IST
Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih
pošljete po e-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno
društva. Vaš članek bomo z veseljem objavili.
TRENING V BALINANJU
Vsak petek ob 16h - 18h Balinarsko društvo Angela
Besednjaka.
11. natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti
100 ljudi

100 čudi

na temo
V SVETU TIHE DOMIŠLJIJE
Delavnice znakovnega jezika bodo: 12. in 13. oktober ob 10. uri Park mladih,
17. 10. ob 18. uri in 18. 10. ob 16. uri Dijaški dom Lizike Jančar

V soboto 21. 10. 2017 ob 16.00 uri
gimnazija Ptuj - dvorana
kulture
VSTOP PROST
VABLJENI

Vsak torek ob 10.00 uri
Ob sredah ob 17.00 uri

in

Vodi. Mira Meš Pivec

KUHARSKE DELAVNICE
VABLJENI

Vodi prostovoljka Tadeja Kokol

VABLJENI
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DOGODKI V SLIKI

Izredna skupščina - izvolitev organov

Športniki balinanje - trening

Prostovoljki pri okraševanju prostorov

Čiščenje društvenega avtomobila

Delo v pisarni društva

Zbiranje starega papirja
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Sekretar pri peki na pikniku gluhih v Apače

Tiskovka - brezplačni prevozi za invalide

DOGODKI V SLIKI

V Kranjski gori

Bogračijada v M. Soboti z Alenko Bratušek

Ogled nogometne tekme NK Maribor

Družabno srerčanje - šaljive igre

Krst gasilskega vozila

Delavnica »Gluhi zmoremo vse«

Mladi v Bratislavi

Razstava o delu društva na MNZ v LJ
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INFO, TOLMAČI
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega
centra je možno le za registrirane uporabnike. V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri prvi
prijavi.

Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554)
in spletnega obrazca.

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
SEZNAM TOLMAČEV V PODRAVJU
TOLMAČI - PODRAVJE

GSM

KAJA ZLATKA HÖTZL

040 241 505

SUZANA KRSTESKI

041 600 201

LIDIJA LETONJA

041 282 344

MARIJA KOSER

031 316 040

DORIS PIHLER

041 616 089

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju
Šentilj

Sv. Ana

Kungota
Pesnica

Sv. Jurij
Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Lovrenc na
Pohorju

Ruše

Hoče

Duplek

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram

Starše

Slovenska
Bistrica

Juršinci

Sv. Tomaž

Ormož

Ptuj

Dornava

Hajdina
Kidričevo

Oplotnica
Poljčane

Središče ob Dravi
Markovci

Videm
Majšperk

Gorišnica

Podlehnik Cirkulane

Makole
Žetale
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Sv. Andraž

Trnovska vas

Zavrč

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI
DOSEGLJIVOST:

Uradne ure:

MARIBOR, Trubarjeva 15
ponedeljek:
sreda:

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Podružnica PTUJ, Potrčeva 34
1x mesečno
tretji petek v mesecu
16:00 – 18:00

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Mira Meš Pivec, sodelavka javna
dela
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 27. 9. 2017
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK (sekretar)
BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)
ŽIGA BEDENIK
(predsednik podružnice Ptuj)
VALERIJA ŠKOF
(predsednica športne sekcije)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

02 2522182
02 6208851
(faks)
041 777 132

dgn.maribor@guest.arnes.si

041 331 287
031 467023
070 875478

Valerija.skof@gmail.com

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

MARIBOR:

torek 10-14, sreda: 17-22

podružnica PTUJ:

petek: 17-22

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju
Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim
popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva
v Podravju.
Glasilo si izmenjujemo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim
bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v
sredo ali v podružnici na Ptuju v petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je brezplačno dostopno v prostorih društva.
Info Društva
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in

podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Izid brezplačne številke so omogočili:
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina
Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor,
Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane

