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SEKRETARJEV KOTIČEK
V prvi letošnji dvojni številki časopisa Naš glas je veliko zanimivega
branja o številnih aktivnostih društva, ki jih organiziramo v Društvu
in podružnici na Ptuju ter člankov
gluhih, naglušnih in gluhoslepih
članov in njihovih svojcev.

programu družabništvo in spremljanje. Vsi skupaj tako pomagamo
gluhim, naglušnim in gluhoslepim
ljudem, osebam s polžkovim
vsadkom in njihovim svojcem. S
kvalitetnim izvajanjem programov
bomo tako invalidom sluha omogočili boljše pogoje in kvaliteto
življenja.

»Izvajanje posebnih socialnih
programov«
V društvu nadaljujemo z načrtovanimi aktivnostmi in izvajanjem
osmih posebnih socialnih programov na območju 41 občin in mest
v Podravju, za gluhe, naglušne in
gluhoslepe uporabnike s katerimi
»Poročila za leto 2015«
jim omogočamo enakopravno
V strokovni službi društva smo
vključevanje v vsakdanje življenje
pripravili poročila za preteklo leto in delo v družbi. Hkrati pa smo ob
in jih oddali našim sofinancerjem. sodelovanju z javnimi institucijami
Sklicali bomo sestanek Nadzorne- (občine, bolnica, zdravstveni
ga odbora in Upravnega odbora
domovi, knjižnice) veliko pozornoter določili termin za sklic redne
sti namenili osveščanju in informiskupščine društva. Na skupščino ranju širše javnosti o pravicah gluDruštva bomo povabili tudi pred- hih, naglušnih in gluhoslepih oseb
stavnike Zveze gluhih in naglušnih ter o možnostih vključevanja v
Sloveniji in jim podrobneje pred- aktivnosti našega društva.
stavili delo v Društvu ter izvajanje
posebnih socialnih programov in
aktivnosti članov.
»Volitve v organe društva 2016«
Lani decembra smo začeli s pripravami na letošnje volitve v organe društva, ki bodo potekale letos
marca. Izbirali bomo delegate
skupščine za nov 4-letni mandat
ter predsednika in namestnika
predsednika. Delegati pa bodo na
letošnji redni letni in volilni skupščini, ki bo v konec marca izvolili
člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

»Javna dela 2016«
Letos smo uspeli s prijavo na razpis za izvajanje programa javnih
del za dve osebi. Danilo Žižek je
kot invalid – na eno uho gluh
zaposlen v programu pomoč starejšim in invalidom ter Tomislav
Divjak kot težje naglušna oseba v

Skupno imamo v društvu štiri
zaposlene, ki vsi skupaj opravljamo vedno bolj številne in zahtevne delovne naloge za reševanje
različnih problemov in življenjskih
situacij za naše gluhe, naglušne in
gluhoslepe uporabnike.

»11. mednarodni turnir gluhih v
Mariboru«
Mednarodni turnir v futsalu (M) in
odbojki (Ž) je potekal v Mariboru v
organizaciji našega Društva v
soboto 23. januarja 2016. Udeležilo se ga je 15 ekip-futsal (M) in 5
ekip-odbojka (Ž). Skupaj se je turnirja udeležilo preko 200 športnikov in 100 navijačev. Turnir se je
odvijal v Športni dvorani L.Štukljafutsal, Športni dvorani Biotehniške
šole-futsal in Tehniškem šolskem
centru na Teznu-odbojka.
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SEKRETARJEV KOTIČEK
indukcijskih zank za naglušne SZJ in usposabljanje gluhih in
obiskovalce z slušnimi aparati). naglušnih ter gluhoslepih oseb.
Posebno pozornost pa bodo
namenili na našo pobudo enakopravnemu informiranju o vseh
kulturnih prireditvah.

Po turnirju je bila v večnamenski
dvorani »ŠTUK« podelitev pokalov
najboljšim ekipam, igralcem futsala
in igralki odbojke, kjer se je zbralo
več kot 230 gostov.
Ekipa gluhih Društva GNP Maribor
odbojka ženske je osvojila 1. in 3.
mesto. Čestitamo.

»Svet invalidov - Mestna občina
Maribor - posvet«
Z Mestno občino Maribor zelo dobro sodelujemo na različnih področjih. Preko Sveta invalidov MOM
opozarjamo na težave gluhih,
naglušnih in gluhoslepih ljudi. Za
pozitiven pristop s strani MOM in
Sveta invalidov ter razumevanje
težav s katerimi se srečujemo invalidi sluha se jim iskreno zahvaljujemo in jih postavljamo za zgled,
kako se da tudi z boljšim in enakopravnejšim sodelovanjem zagotoviti
uspešne akcije. Gluhi in naglušni
člani bomo sodelovali na okrogli
mizi »Pregled Evropske strategije o
invalidnosti«, ki bo potekala 1. marca z željo, da na predstavimo problematiko invalidov in gluhih oseb.
Hkrati pa bo to priložnost, da bomo
opozorili na dostopnost vseh prireditev v Mariboru (zagotovitev tolmača za gluhe ter vgraditev
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Prav tako pa ob pomoči 6-ih prostovoljk Maide, Ane, Anastasiye,
»Izobraževanje in kvizi znanja« Milice in Nike iz srednje zdravsV strokovni službi vzpostavljamo tvene in kozmetične šole Maribor
organiziramo predavanja in kvize
pogoje za spoznavanje slovenznanja s katerimi na zanimiv način
skega znakovnega jezika, kar
dosegamo z zagotavljanjem pro- osvežimo svoje znanje iz različnih
storskih pogojev za številne teča- področij našega življenja v družbi
(ohranjevanje zdravja, prazniki,
je pod mentorstvom tolmačice
lepote Slovenije, itd).
Zlatke Kaje Hötzl.
Trenutno potekajo kar trije tečaji

znakovnega jezika, saj želimo
čim več ljudi seznaniti z našim
»maternim jezikom« govorico
rok. Odziv tečajnic in tečajnikov
je zelo pozitiven in nas še naprej
zavezuje k temu, da v društvu s
skupnimi močmi nadaljujemo z
aktivnostmi za čim širšo prepoznavnost znakovnega jezika gluhih, saj verjamemo, da bomo s
tem dosegli zadane cilje; eučenje SZJ, povečanje števila
tolmačev.

Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem in sovrstnikom v
času družabništva ob sredah in
petkih, ter tako s skupnimi močmi
in svojimi predlogi pripomorete k
še boljšemu delu v Društvu v
Mariboru in v podružnici na Ptuju.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

11. MEDNARODNI TURNIR GLUHIH V FUTSALU (M) IN
6. MEDNARODNI TURNIR GLUHIH V ODBOJKI (Ž) V
MARIBORU
izvedbo turnirja: Mustafa Buljubašič, Roman Perkovič, Alen Fajfar,
Peter Meško, Žiga Bedenik, Dominik Mohorko, Matej Lešnik, Mihel
Falež, Shkelzen Dacaj, Silvo
Čeh, Vanessa Buljubašič, Dijana
Škof, Saška Cafuta, Veronika Pernat, Alina Orlov in Marija Črešnik.
V veliko pomoč pa so nam bili
naši slišeči prijatelji iz Kulturnega
društva mladinski center Indijanez, g. Ramiz Derlič in Zavod
ŠTUK, ki so omogočili izvedbo
večernega družabnega srečanja,
kjer smo organizirali kulturne nastope, šaljive igre in podelitev
pokalov in priznanj najboljšim tekmovalcem.
Prav tako se zahvaljujemo vsem
futsal sodnikom za odlično sojenje
in nemoten potek tekme.
Odlične organizacije pa ne bi bilo
lbrez nesebične pomoči Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenija (pokali), Urada za šport MOM
in
Mestne
občina
Maribor
(finančna
pomoč).
Posebna
zahvala pa gre upraviteljem športnih objektov, ki so z brezhibno
izvedbo in z odlično tehnično podIgra
poro omogočili številnim invalidom
sluha – športnikom nepozabno
odlična in izvedena na visokem športno doživetje.
nivoju. V DGNP Maribor smo
ponosni, da smo že enajstič uspe- Še posebej pa bi se radi zahvalili
šno organizirali in izvedli ta presti- vsem donatorjem: Raul Gojanožni mednarodni turnir gluhih šport- vič, trener ekipe SSG Futsal
nikov v futsalu in odbojki, kjer smo Zadar-Hrvaška (donacija 3 žog
pri pripravah sodelovali organiza- Agla) za prejeta materialna in
cijski odbor (Bedrija Črešnik, Alek- denarna sredstva s katerim so
sander Trnjar, Aleš Škof, Mustafa nesebično omogočili izvedbo turBuljubašič, Milan Kotnik, Silvo nirja. Polfinalne in finalne tekme v
Čeh) in vsi v strokovni službi druš- futsalu v ŠD Leona Štuklja je v
tva in se jim iskreno zahvaljujemo živo predvajala Spletna TV
za njihovo pomoč pri sami organi- ZDGNS.
zaciji in izvedbi. Zahvaljujemo se
vsem gluhim in naglušni ter sliše- Rezultati odbojka (Ž):
čim prostovoljcem, ki so z veliko 1. mesto: DGNP Maribor A, Slovenija
mero pozitivne volje več pomagali 2. mesto: Vrbas Banja Luka, BIH
kot sodniki, fotografi, … in tako s 3. mesto: DGNP Maribor B, Slovenija
svojim prostovoljnim delom omo- 4. mesto: GSZ Graz, Avstrija
gočili vse potrebno za odlično
11. Mednarodni turnir gluhih v futsalu (M) in 6. v odbojki (Ž) je potekal v Mariboru v organizaciji Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor (DGNP Maribor) v soboto
23. januarja 2016. Udeležilo se ga
je 15 ekip-futsal (M) in 4 ekipeodbojka (Ž) društev gluhih in
naglušnih iz Slovenije, Bosne in
Hercegovine, Slovaške, Avstrije,
Nemčije, Romunije, Srbije, Češke
ter Hrvaške. Skupaj se je turnirja
udeležilo preko 200 športnikov in
200 gledalcev/navijačev. Turnir v
futsalu se je odvijal v športni dvorani Skalina A. M. Slomška in L.
Štuklja ter odbojka v TŠC na Teznu.
Po besedah velike večine udeležencev je bila organizacija turnirja

Odbojka Ž

Rezultati futsal (M):
1. mesto: SSG Futsal Zadar, Hrvaška
2. mesto: GSZ Graz, Avstrija
3. mesto: GSC Linz, Avstrija
4. mesto: GŠF Ljubljana A, Slovenija
5. mesto: CSST Timisoara, Romunija
6. mesto: SKN Nove Zamky, Slovaška
7. mesto: MNK Galeb Rijeka, Hrvaška
8. mesto: SUG Mladost Sarajevo, BIH
9. mesto: MDGN Sl. Konjice, Slovenija
10. mesto: DGNP Maribor, Slovenija
11. mesto: SSK Vitkovice, Slovaška
12. mesto: GSV Straubing, Nemčija
13. mesto: GŠF Ljubljana B, Slovenija
14. mesto: GSKV Vienna, Avstrija
15. mesto: GVIUS Ingolstadt, Nemčija
16. mesto: Sutas Istambul, Turčija odpoved

Futsal

DGNP Maribor
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11. MEDNARODNI TURNIR GLUHIH V FUTSALU (M) IN
6. MEDNARODNI TURNIR GLUHIH V ODBOJKI (Ž) V
MARIBORU
Pokale so še prejeli:

Najboljši strelec-futsal: Mario
Jakovljevič, SSG Futsal Zadar,
Hrvaška
Najboljši igralec-futsal: Viler
Jovič, SSG Futsal Zadar, Hrvaška
Najboljši vratar-futsal: Robert
Erčulj, GFŠ Ljubljana, Slovenija
Najboljša napadalka-odbojka:
Saška Cafuta, DGNP Maribor A,
Slovenija.
Najboljša libero-odbojka:

Saška Čafuta
Kathrin Grill, GSZ Graz, Avstrija.
Najboljša igralka-odbojka:
Saša Štor, DGNP Maribor A,
Slovenija.

Energične Štajerke

Snemanje Spletna TV

Šaljive igre

Zapisnikarji

V nadaljevanju in v odličnem družabnem dogajanju s šaljivimi igrami, ki sta jih vodili Veronika Pernat
in Saška Cafuta so sodelovali številni gluhi in naglušni iz vseh
držav in se družili vse do poznih
jutranjih ur.

Sodniki

Podelitev pokalov
Zaključek tekmovanja in podelitev
pokalov sta vodila vodja tekmovanj v futsalu Aleš Škof in vodja
tekmovanj v odbojki Valerija Škof,
najboljšim ekipam, igralcem futsala in igralki odbojke je potekal v
večnamenski dvorani »ŠTUK«
kjer se je zbralo več kot 250 gostov. Gluhe članice plesne skupine
»Energični Štajerki« Valerija Škof
in Lidija Letonja sta v kulturnem
nastopu prikazale več pesmi v
slovenskem znakovnem jeziku.
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Navijači

Skupinska slika

Avtor: Milan Kotnik
Fotografija: Dominik Mohorko

KVIZ ZNANJA

8. februarja je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik in 14. februarja dan za zaljubljene Valentinovo. Tako smo v ta namen v
našem društvu organizirali kviz
znanja in preverili koliko znanja
imajo naši člani na področju kulture.

Ugotovljeno je bilo, da naši člani Najboljši so ob koncu prejeli
dobro poznajo slovenskega pesni- nagrade.
ka Franceta Prešerna, prav tako
pa so vedeli kdaj se praznuje
Valentinovo in kakšni so njegovi
simboli. V kvizu so sodelovali člani vseh starostnih skupin.

Poslušanje

Kviz znanja
Kviz - Slovenski kulturni praznik
Kviz sta pripravili naši prostovoljki
Milica
Vasić
in
Maida
Osmančević. Preizkus znanja je
potekal na podlagi pripravljenih
vprašanj o pesniku Francetu Prešernu in na zastavljenih vprašanjih o Svetem Valentinu in pomenu
valentinovega praznovanja.

Čestitamo

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

Tolmačica Kaja

PREDSTAVITEV T-MEETING
V sredo 17. februarja se nam je
predstavilo podjetje T – meeting,
ki se ukvarja z odprto visoko kvalitetno vizualno komunikacijo za
gluhe in segmente za ostale osebe s telesnimi okvarami.

Predstavili so nam napredno tehnologijo, ki podpira naravnejši in
čistejši HD zvok, kar je za gluhe in
naglušne osebe zelo pomembno.
Predstavitev je vodila gospa
Renata Andrič. Predstavila nam je
značilnosti in zmogljivosti

aplikacij, ki se lahko uporabljajo
na vseh računalnikih, ne glede na
velikost ekrana. Aplikacija omogoča uporabo mobilnega telefona ali
tabličnega računalnika.

Renata Andrič
Predstavitev T-meeting

Predavanje

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V
ŠAHU 2016
Državno prvenstvo gluhih v šahu 2016 je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor v
soboto 13.2.2016 v gostišču Taborka, Gorkega 48 v Mariboru. Tekmovanja so se udeležili iz 6-ih društev
gluhih in naglušnih Slovenije (DGNP Maribor, DGN Celje, MDGN Sl. Konjice, MDN Ljubljana, DGN Krško,
MDGN M. Sobota). Tekmovanje je potekalo ekipno in posamezno. Prvenstvo je bilo odlično organizirano
in izpeljano ob pomoči sodelavcev društva, članov in prostovoljcev. Otvoritveni nagovor so podali Bedrija
Črešnik, predsednik Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Uroš Lovrenčič, predsednik Športne
zveze Maribor, Franci Perkovič, kapetan šahovske sekcije društva, Robert Žlajpah tehnični delegat Športne zveze gluhih Slovenije. Himno je v slovenski znakovni jezik – govorico rok gluhih oseb prevajala tolmačica Zlatka Kaja Hötzl. Sodnik je bil Branko Vadlja, Šahovska zveza Slovenije.

Udeleženci državnega prvenstva gluhih v šahu

Zmagovalci DP gluhih v šahu

Državni prvak za leto 2016 je DGN Celje, 2. mesto so osvojili MDG Ljubljana in 3. mesto so osvojili naši
šahisti DGNP Maribor. Posamezno so bili najboljši: 1. mesto Anton Pelko MDG LJ, 2. mesto Stanislav
Veršič MDG LJ, 3. mesto Andrej Štrucl, DGN CE, 4. mesto Srečko Pihler DGNP Maribor. Zahvaljujemo se
vsem tekmnavijačem, fotografu Tomiju in tolmačici Zlatki ter medijem; Tele M in Večer. Za otvoritveni
nagovor se še posebej zahvaljujemo g. Uroš Lovrenčiču, predsedniku Športne zveze Maribor, Robert Žlajpah tehničnemu delegatu Športne zveze gluhih Slovenije, Franciju Perkoviču kapetanu šahovske sekcije
Društvo Gluhih Maribor in sodniku Branku Vadlji za dobro sojenje. Milan Kotnik Kotnik, strokovni delavecsekretarovalcem, navijačem in gostom za udeležbo ter fotografu Tomiju ter RTV SLO TV Maribor za pripravo objav v medijih in tolmačici Zlatki za tolmačenje v slovenski znakovni jezik.
Zmagovalcem iskreno ČESTITAMO.

Otvoritev tekmovanja-Uroš Lovrenčič,ŠZM

Ekipa šahistov DGNP Maribor

Avtor: Milan Kotnik
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DONACIJA RDEČEGA KRIŽA
V četrtek 4. februarja 2016 so ob 11 uri pripeljali iz Rdečega križa prehranske izdelke za naše socialno
ogrožene člane.

Kombi Rdečega križa

Donacija hrane

Takoj smo organizirali akcijo med sodelavci in vso hrano zložili v naše prostore. Hrano smo lepo zložili in
jo pripravili v pakete za razdelitev med socialno ogrožene člane.

Prehranski izdelki

Raztovarjanje

Iskrena hvala Rdečemu križu Maribor za donacijo hrane, s katero bomo razveselili
in pomagali socialno ogroženim članom našega društva.

Skladiščenje hrane

Milan Kotnik
Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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NOVOLETNO DRUŽABNO SREČANJE

V gostilni Taborka smo imeli 19. decembra 2015 novoletno družabno srečanje, ki se je pričelo ob 13. uri.
Zbralo se nas je blizu 70 članic in članov. Za uvod smo pripravili kulturni program, pregled celoletnih izvedenih aktivnosti s prikazom na video projekciji in najbolj prizadevnim podelili priznanja in pokale.

Zabava

Bedrija Črešnik, predsednik

Druženje

Sead Mešanović, prostovoljec leta 2015

Otvoritveni govor je opravil predsednik društva Bedrija Črešnik. Priznanje, kot prostovoljec leta 2015 za
pomoč gluhim osebam je prejel Sead Mešanović. Zahvalo s strani članov so prejeli; Bedrija Črešnik, Milan
Kotnik, Andrej Trifunovič, Veronika Hribar. Za odigrani novoletni šahovski turnir in osvojena mesta so prejeli pokale za: 1. mesto Roman Perkovič, 2. mesto Milan Kotnik in 3. mesto Milan Kolarič. Najboljša športna ekipa leta 2015 je bila ekipa futsala. Najboljši športnik leta je bil Žiga Bedenik. Najboljša športnica leta
pa je bila Suzana Muster.

Ekipa šahistov - prejemniki pokalov

Priznanje za športnico leta je prejela Susana Muster
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Veronika Hribar in Bedrija Črešnik

Milan Kotnik in Roman Perkovič

Ker smo v letu 2015 organizirali tečaj računalništva in ga tudi uspešno zaključili, smo potrdila o opravljenem tečaju podelili vsem udeležencem tečaja. To so bili: Fanika Žvirc, Franc Perkovič, Ferdinand Zupanc,
Marija Trefalt, Jože Trefalt in Sead Mešanović.

Tomislav Divjak in Fanika Žvirc

Na zdravje

Udeleženci računalniškega tečaja

Šaljive igre

Potrdila smo podelili na novoletnem družabnem srečanju. Sledilo je kosilo, ki je bilo sestavljeno iz gobove
in goveje juhe, za glavno jed so nam postregli mesni krožnik s prilogo in na koncu smo se posladkali z
jabolčnim zavitkom. Po kosilu je sledilo druženje in ples, vmes pa smo čas popestrili s šaljivimi igrami.

Ples

Milan Kotnik in Slavica Toplak

Smeh in druženje se je nadaljevalo do
poznih večernih ur.

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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KUHARSKA DELAVNICA
V letu 2016 smo ponovno pričeli s kuharskimi delavnicami, ki so vsak torek v prostorih kuhinje
Društva dom invalidskih društev. Kuharske delavnice vodijo naši prostovoljci.

Marija za štedilnikom

Dober tek

Prvo delavnico v mesecu februarju je vodila Marija Črešnik, ki nam pokaže vse sestavine, celotno pripravo jedi in postopek kuhanja. Z velikim zanimanjem smo postopek priprave spremljali in
se tudi vključili v samo pripravo jedi.

Sestavine

V kuhinji

Tokrat smo kuhali makaronovo meso, ki smo ga tudi na koncu z velikim užitkom pojedli. Po končani kuharski delavnici smo že zbirali predloge receptov za naslednjo kuharsko delavnico.

Priprave

Franc Perkovič
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Mesna omaka

Kuhanje kave

Avtor: Bedrija Črešnik
Fotografija: Andrej Trifunovič in Bedrija Črešnik

DEDEK MRAZ
V sredo 16. decembra smo povabili v društvo 15 otrok naših gluhih in naglušnih članov. Pripravili
smo jim srečanje z Dedkom Mrazom, ki sta ga spremljala dva zajčka.

Otroci čakajo Dedka Mraza

Dedek mraz prihaja

Otroci se sladkajo

Igra

V lepo okrašeni dvorani in obloženih mizah s piškoti, čokoladnimi bomboni, sendviči in sokovi je
Dedek Mraz razdelil vsem otrokom lepa darila, ki so privabila nasmeh in veselje na otroških obrazih.
Na koncu so skupaj z Dedkom Mrazom zapeli pesmico in se z njim fotografirali.

Dedek Mraz in zajčka

Pogovor z Dedkom Mrazom

Obdarovanje

Skupinska slika

Avtor: Lidija Salamon
Fotografija: Tomislav Divjak
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TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
1. STOPNJA
V mesecu septembru 2015 smo začeli 1. stopnjo tečaja slovenskega znakovnega jezika, katerega se nas je udeležilo 12 oseb. Tečaj je vodila mentorica Kaja Zlatka Hoetzl, tolmačica slovenskega znakovnega jezika za gluhe. Tečaj je potekal vsak torek od 16:30 ure do 18:00 ure. Ker
smo bili prijetna organizirana skupina, je tudi učenje znakovnega jezika potekal v prijetnem vzdušju in včasih tudi norčavosti iz sebe samih ni manjkalo. Pri vsakem tečaju smo poskrbeli še za
posladek in napitke. Za fotografiranje in obveščanje udeležencev sem poskrbel vedno jaz.

Komisija SZJ

Zaključni izpit

V mesecu januarju 2016 smo tečaj pripeljali do konca in opraviti smo morali še samo preizkus
znanja pred komisijo. V znakovnem jeziku smo se morali predstaviti z imenom in priimkom, povedati od kod prihajamo, kje živimo, povedati o svojih hišnih ljubljenčkih in še marsikaj. Priznam,
da je na dan izpita bila prisotna tudi trema, ki pa je kmalu minila s pomočjo »sošolcev«, ki smo si
bili drug drugemu v oporo. Skratka prav vsi udeleženci tečaja smo uspešno opravili preizkus znanja. Vsi smo prejeli potrdila o uspešno opravljenem izpitu. Na koncu smo se vsi skupaj poveselili
ob dobrotah, ki so krasile skrbno pripravljene mize, za kar smo poskrbeli prav vsi. Sklenili smo
dogovor, da nadaljujemo s tečajem znakovnega jezika na 2. stopnji.

Zaključni tečaj SZJ

Potrdilo
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Avtor: Danilo Žižek
Fotografija: Danilo Žižek

(Objavljeno, 28. 1. 2016)

SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/sport/6-mednarodni-turnir-v-odbojki-za-zenske-2/

11. TRADICIONALNI MEDNARODNI FUTSALSKI TURNIR V
MARIBORU
(Objavljeno, 29. 1. 2016)

SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/sport/11-tradicionalni-mednarodnifutsalski-turnir-v-mariboru/
https://livestream.com/accounts/4844292.
http://www.zveza-gns.si/sport/mednarodni-turnir-gluhih-vfutsalu-in-odbojki/

SPOTI: ENERGIČNI ŠTAJERKI –
PUNCE GREMO SAME ŽURAT
(Objavljeno, 15. 1. 2016)

SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/oddaje-z-znakovnim-jezikom/spoti/spotienergicni-stajerki-punce-gremo-same-zurat/

MEDNARODNA TURNIRJA GLUHIH
(Objavljeno, 25. 1. 2016)

SPLETNA STRAN:

http://www.vecer.com/clanek/201601256180635

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V
ŠAHU
(Objavljeno, 16. 2. 2016)

SPLETNA STRAN:

https://www.facebook.com/szmaribor/

http://www.napotidoria.si/2016/02/15/drzavno-prvenstvogluhih-v-sahu-2016/,
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174388612,
http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=14663,
http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=14664
https://www.sta.si/13.02.2016/zanimivosti
http://www.zveza-gns.si/sport/drzavno-prvenstvo-gluhih-vsahu-3/
http://www.vecer.com/clanek/201602126186923
https://www.facebook.com/drustvo.maribor

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

6. MEDNARODNI TURNIR V
ODBOJKI ZA ŽENSKE
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RAZVEDRILO
Po lovu so vsi lovci dali 2 evra
za slasten golaž, ki jim ga je
pripravil kolega, le lovec Jaka
ni nikoli dal prispevka, raje si
je prinesel malico od doma.
Nekoč po lovu so mu kolegi
izmaknili iz suknjiča malico.
Pol krajnske klobase so mu
zamenjali z zamrznjenim pasjim iztrebkom in vrnili zavitek v
žep suknjiča. Ko že vsi jedo
golaž Jaka še vedno nemirno
hodi okrog in kadi. Pa ga le
eden od lovcev privoščljivo
vpraša: "Kaj je s tabo Jaka, a
ne boš danes nič malical?"
"Saj bi, pa sem pol klobase
dal pogreti v golaž, sedaj je pa
kuhar ne najde!"
~~~
“Odločila sem se, da bom hujšala tako kot slavni!” prijateljici
razloži blondinka.
“Kakšna dieta pa je to?”
“Preprosto. Fotografiraš se,
nato pa se retuširaš v photoshopu!”
~~~
“Ko prižgem TV je gor Peter
Prevc, ko kliknem na informativno spletno stran je gor Peter Prevc, ko prelistam časopis, se mi v njem smeji Peter
Prevc. Pa tudi na radiu ga ne
pozabijo omeniti vsakih pet
minut …”
“A ni prav tako? Saj je odličen
slovenski športnik …”
“Ja, to že. Ampak, zdaj se
bojim pogledati skozi okno, da
ne bo mimo letel Peter Prevc!”

Stran 16

Direktor delavca odpusti z
besedami:
“Res mi je žal, bili ste mi kot
sin.”
“Kako to mislite? Ne razumem
…”
“Predrzen, nehvaležen, nesposoben in len.”
~~~
Janezek kliče v službo za
pomoč naročnikom Telekoma
Slovenije.
Oglasi se mu operater Anže:
“Služba za pomoč naročnikom,
Anže pri telefonu. Kako vam
lahko pomagam?”
Janezek:
“Oprosti Anže, nimam le te
težave. Si tretji v čakalni vrsti.”
~~~
Janezek se je vpisal na trening
plavanja. Po nekaj minutah
mučenja v bazenu pravi trenerju:
“Grem jaz raje domov.”
“Že!? Zakaj?”
“Nisem več žejen!”

Žena pride domov, pozdravi
moža ter ga vpraša:
“Kje so pa otroci?”
Mož stopi do routerja ter ga
izklopi iz internetnega omrežja.
Iz zgornjega nadstropja se zasliši otroško dretje:
“Očiiiiii, internet ne dela!”
“V svoji sobi so.” na ženino
vprašanje mirno odgovori mož.
~~~
Oče svoji plavolasi hčerki izroči
bankovec za 20 evrov:
“Odpelji se na bencinsko črpalko in tankaj dvajsetaka.”
Blondinka se pripelje na Petrol,
odklene tank bencina, v bencinsko cev zatlači rolico bankovca
za dvajset evrov ter se odpelje
naprej.

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Januar
FRANGEŽ Andreja
GEČ Jožef
GRUBOR Daniel
KRONIĆ Sava
LEVA Bukovnik Marjana
MEŽNAR Vida
ROJ Silva
SAVSKI Erna
STIPLOVŠEK Marija

Februar
FAJFAR Alen
GALE Ivan
KOTNIK Milan
NEDELJKO Leonida
ROŠKAR Nada
TRAMŠEK Albin
TRAMŠEK Jovanka

››Spremembe in nasprotja so neizogibna in ohranjajo veličastno
igro mogočo. Dojemajte jih objektivno in jim nikdar ne dovolite, da
opredelijo, kaj ste v svoji notranjosti.‹‹
Paramhansa Yohananda
~~~

››Ljudje, ki imajo zaradi svoje dobre karme več življenskih priložnosti,
morajo pomagati tistim, ki jih imajo manj, drugače bodo sami razvili slabo
karmo. Sebičnost je duhovno škodljiva in nazadnje osebo onesreči.‹‹
Paramhansa Yohananda, iz knjige Karma in reinkarnacija
~~~

››Nihče ne ve vsega. Prav tako ne obstaja nihče, ki bi vedel vse.
Vsak od nas v roki drži košček sestavljanke.‹‹
Lama Surya Das
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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.
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DOPISUJTE V NAŠ GLAS
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.

Računalniški tečaj

Vabimo vas vsak torek in četrtek od 12.00 do 14.00
ure na računalniški tečaj. Vodi Tomislav Divjak
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure v mesecu januar so 29. 1. in v februar 19. 2. 2016

KVIZ ZNANJA
Organizirajo naše prostovoljke iz Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor ob sredah; 24.2. Dan maternih jezikov, 9.3. Dan žena.
Kviz je (cca. 2x mesečno) ob 17.00 uri v prostorih društva.

JAVNI POSVET
››EVROPSKA STRATEGIJA INVALIDOSTI‹‹
V organizaciji Sveta invalidov Mestne občine Maribor 1. 3. 2016
ob 11:00 uri, Grajska ulica 7, Maribor.

KUHARSKA DELAVNICA
Vsak torek ob 10.00 do 14.00 ure v prostorih kuhinje (pritličje)
društva na Trubarjevi 15, Maribor. Kuharsko delavnico vodijo:
Ernestina Savski, Marija Črešnik, Andrej Vivod, Milan Kotnik
in Andrej Trifunovič.

VLJUDNO VABLJENI NA AKTIVNOSTI V DRUŠTVU

VLJUDNO VABLJENI NA AKTIVNOSTI V DRUŠTVU
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DOGODKI V SLIKI

Valentinovo

Novoletni šahovski turnir

Priprava solate

Okrogla miza

Seja upravni odbor DGNPMB

Obisk gluhih prijateljev iz Osijeka
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Veterani v futsalu prvaki

11. mednarodni turnir v futsalu in odbojki

DOGODKI V SLIKI

6. mednarodni turnir odbojka ženske

11. mednarodni turnir Futsal moški

Družabno srečanje in podelitev pokalov 11.MT, ŠTUK

Kuharska delavnica

Donacija krofov

Donacija RK

Montaža sobno kolo

Donacija rdečega križa
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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

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor
Duplek

Juršinci

Hoče

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Sv. Andraž

Trnovska vas

Ruše

Ormož

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Tomaž

Ptuj

Dornava
Središče ob Dravi

Hajdina
Kidričevo

Poljčane

Majšperk

Markovci
Videm

Gorišnica
Cirkulane

Podlehnik

Makole
Žetale
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Zavrč
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INFORMACIJE
Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR

ponedeljek:
sreda:

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

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

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK
(sekretar)
BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

02/2522182
02/6208851
(faks)
041/777 132

dgn.maribor@guest.arnes.si

041/331 287

ALEKSANDER TRNJAR
(predsednik športne sekcije)

030/652089

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Tomislav Divjak, sodelavec
Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 29. 2. 2016
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

torek 10-14, sreda in petek: 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 izmenjamo 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 ali
podružnici na Ptuju v sredo oz. 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

