NAŠ GLAS

Letnik XVI.
Številka

93

NAŠ GLAS

marec 2017

Iskrene čestitke za
Materinski dan

Majda Kores

Adolfina Vodušek

Ivica Burggraf

Vesna Burk

Jana Longar

Slavica Savec

V TEJ ŠTEVILKI:
Začetek
izhajanja
časopisa
»NAŠ GLAS«
Junij 2000

KAZALO:
SEKRETARJEV KOTIČEK

3-5

SPOMINI

6

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ŠAHU

7

ŠPORTNIK MARIBORA 2016

8-9

BOB LETA 2016

10

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V BADMINTONU

11

VOŠČILO

11

KUHARSKA DELAVNICA

12

MARIJA ČREŠNIK 50 LET

13

RAZVEDRILO

14

ROJSTNI DAN

15

LAJŠANJE BOLEČIN V KRIŽU IN SKLEPIH

16

OSMEROSMERKA

17

OBVESTILA, VABILA

18-19

DOGODKI V SLIKI

20-21

INFO, TOLMAČI

22

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

23

KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI

24

Cilj

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

SPREMLJAJTE OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo tudi na internetu na naši spletni strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Sprejet Zakon o osebni asistenci«

Torek, 14. 2. 2017 je Državni zbor Republike Slovenije potrdil predlog sprememb Zakona o osebni asistenci. S tem so se uresničili
tudi dolgoletni napori skupnosti gluhih, 13-ih Društev in Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije v okviru katere je delovala
tudi delovna skupina za pregled Zakona o osebni asistenci v kateri
sem bil tudi sam zelo aktiven. Namreč ta zakon osebam z okvaro
sluha med drugim prinaša osebno asistenco ali pa denarno nadomestilo v obliki komunikacijskega dodatka. V delovni skupini smo
izoblikovali skupna stališča: *vstopni prag naj bo najmanj 90%
Predsednik ZDGNS med
nagovorom

izgube sluha po Fowlerju,
*obseg asistence se poveča s 5ur
na 7 ur tedensko, *upravičenci
so tudi osebe s polžkovim vsadkom. Pri teh dveh predlogih;
*kombinirane telesne okvare ne
smejo preprečevati možnosti
Član društva Andrej Vivod
Sejna soba ZDGNS
koriščenja osebne asistence in
prejema komunikacijskega dodatka in *odpravljena mora biti zgornja starostna meja za upravičence, je bila izrecna zahteva člana
komisije Milana Kotnika, kar so vsi člani delovne skupine soglasno potrdili. Hkrati pa smo podali
predlog, da se vsem upravičencem zmanjša davčna osnova pri dohodnini. Zakon o osebni asistenci
bo zaživel 1. 1. 2019 po sprejemu pravilnika o načinih in določitvi vstopnih kriterijev. Člani delovne skupine bomo še naprej aktivno sodelovali in bdeli nad pripravo pravilnika in pravočasnim
izvajanjem Zakona o osebni asistenci.

Predsednik ZDGNS s poslanci
Državnega zbora in predstavniki
Direktorata za invalide

Udeleženci - predstavniki društev
na sprejemu

Skupna slika vseh udeležencev ob
praznovanju sprejema ZOA na
ZDGNS

»Večino pomembnih stvari v svetu so dosegli ljudje, ki so še
kar vztrajali, ko je bilo že vse videti brezupno.«
Dale Carnegie
Stran 3

SEKRETARJEV KOTIČEK
»Povabilo k sodelovanju – socialno podjetje – vodja lokala«

V društvu je že nekaj let zorela ideja, da bi ustanovili lasten gostinski lokal v katerem bi stregli gluhi in naglušni natakarji. Zato smo
zelo ponosni na sodelovanje z Goranom Radinovičem, ki je prisluhnil našim željam in pripravil prvi pisni dokument v katerem je kot
idejni vodja predstavil idejo in načrte za ustanovitev gostinskega
lokala, v katerem bi streglo gluho osebje, pod delovnim imenom
"Na off". Povezali smo se s PIP-om g. Bojan Golčar, ki nam vseskozi stoji ob strani s strokovnim svetovanjem, usposabljanji in
iskanji ustreznih prostorov ter povezavami z različnimi akterji. 2x
smo izvedli smo projektno sodelovanje z restavracijo Vučko ob Priprava poslovnega modela na
PIP-u
izdatni pomoči študentk Filozofske fakultete Maribor. Pri iskanju
ustreznih prostorov za gostinski lokal nam vseskozi intenzivno
pomaga Bojan Golčar iz PIP-a.
V društvu navezujemo stike z
morebitnimi partnerji s katerimi
bi lahko sodelovali. V mesecu
marcu pa smo objavili ponudbo
za sodelovanje za vodjo lokala,
ki bi postopoma prevzel koordinacijo pri ustanavljanju socialnega podjetja. Naše aktivnosti so
v veliki meri usmerjene v uspešMotivacijsko srečanje v Tkalki s
Delavnica v društvu - fundraising
no ustanovitev podjetja oz. zadpredstavniki društva, PIP-a in
pod mentorstvom PIP-a
ruge v katerem bi deloval gostinGoran Radinovič
ski lokal/socialno podjetje.

»Skupščina društva«

Na letošnji redni seji skupščine smo obravnavali poročila za preteklo leto in potrdili plan za leto 2017. Skupščine Društva se je udeležil 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. Milan Kotnik je predsedniku Veršiču predal dobronamerno opozorilo, da si mora prizadevati za bolj pošteno delitev
sredstev FIHO na podlagi izdelanih kriterijev, meril in metodologije FIHO, saj se v društvu soočajo z velikimi problemi pri izvajanju Skupščina Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
posebnih socialnih programov predvsem na področju socialnih stisk
in brezposelnosti članov.

»Kuharska delavnica v Zagrebu«

V Društvu že več let organiziramo kuharske delavnice, ki jih vodijo naši prostovoljci-člani društva. V marcu smo ob sodelovanju z go. Mihaelo Škrlj Brglez organizirali izlet na »Malo šolo kuhanja« v Zagrebu. V projektu, ki ga vodi zadruga UNUO se usposabljajo in učijo kuhanja osebe z
različnimi invalidnostmi in s tem povečajo možnosti za zaposlitev. Tako so naši člani skupaj pripravili tradicionalno zagrebško jed »Zlevka«, ki smo jo na koncu tudi vsi poskusili. Člani so bili
izjemno zadovoljni z izvedbo kuharskih delavnic in kasnejšim ogledom znamenitosti mesta Zagreb
pod vodstvom turistične vodnice.
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Vrhunski uspehi športnikov v prvem trimesečju«
Številni naši športniki dosegajo
najboljše rezultate in uvrstitve med
najboljše. Ponosni smo na izjemne
športne uspehe gluhih športnic in
športnikov na državnih prvenstvih,
ki so jih dosegli v prvem trimesečju, saj so doslej na štirih državnih
prvenstvih osvojili skupno kar 11
zlatih, srebrnih in bronastih
medalj. Čestitamo za osvojena
mesta in športnicam in športnikom
želimo še naprej vrhunske uvrstitve na tekmovanjih.

Članice državne prvakinje v
odbojki prvič po 25-ih letih,
moška ekipa 3. mesto

Športnice in športniki na Državnem
prvenstvu v bowlingu posamično in
dvojice osvojili 6 zlatih in
eno srebrno medaljo

»Nadzor ZPIZ«

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je opravil revizijo prijav podatkov o obdobjih
zavarovanja in osnovah za leta 2013, 2014 in 2015, ki jo je opravil revizorka v prisotnosti naše
računovodkinje. Po končani postopku smo prejeli zapisnik o opravljeni reviziji, ki izkazuje, da
društvo vodi vse listine natančno po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju ter po
predpisih o gospodarskih družbah ter, da so vsi sporočeni podatki pravilni.

»Prevozi za invalide v JPP v MOM«

Kot predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor si aktivno prizadevam za uresničitev za
večjo dostopnost in dokončno ureditev brezplačnih prevozov z avtobusi in krožno kabinsko žičnico
za invalide v Mariboru. Na podlagi naše pobude je Urad za komunalo promet in prostor že v lanskem letu za obravnavo na seji Mestnega sveta pripravil predlog za znižanje cen prevozov v mestnem avtobusnem prometu in mestnem avtobusnem prometu s krožno kabinsko žičnico na mariborskem Pohorju za invalidne osebe in pripadajoče gradivo. Podžupan MOM, Saša Pelko, je na januarskem delovnem sestanku z vodstvom Sveta invalidov predlagal, da Svet invalidov in Urad MOM
za komunalo, promet in prostor skupaj oblikujeta načrt za priznanje popustov za invalide, po katerem bi dosegli, da bi bile vse predlagane kategorije invalidov upravičene do brezplačne vožnje v
JPP v Mariboru. Nato smo na marčevskem delovnem sestanku pri podžupanu Saši Pelku ta prizadevanja uspeli dogovoriti. Uroš Kosi iz Urada za komunalo je povedal, da je sedaj problem možno
rešiti z uskladitvijo cenika JPP in dopolniti z razširitvijo liste upravičencev/invalidov, kakor je predlagal Svet invalidov MOM, saj MOM že sedaj zagotavlja popuste nekaterim kategorijam invalidov. Predlog z gradivom o odobritvi brezplačnega javnega prevoza za invalide bo predano v potrditev na aprilski seji Mestnega sveta MOM.
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

Izkušnja

»Delamo, kar smo. Smo, kar mislimo. Kar mislimo, je določeno s tistim, kar se učimo.
Kar se učimo, določa tisto, kar izkusimo, določa tisto, čemur se izpostavljamo in kar s
to izkušnjo naredimo.«
Danny Cox
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SPOMINI
Odkar sem v letu 1939 do 1940 zaradi bolezni (meningitis) popolnoma oglušela, se nam je v družini sesul naš svet. Obiskovala sem 3. razred Osnovne šole “Mladika” na Ptuju in ga tudi končala.
Spominjam se, da sem še tik pred oglušelostjo razločno slišala marširanje nemške vojske in petje
nemške himne. Kot otroka me seveda ni zanimalo kako in kaj je pomenila zasedba oziroma okupacija Jugoslavije.
Veliko žalosti in predvsem “ZAKAJ” ravno jaz, gluha, sem par
mesecev po tem dobila vabilo za obisk gluhonemnice v zavod v
Gradcu v Avstriji. Šola oziroma zavod v Ljubljani takrat ni deloval.
Veliko gluhih otrok je bilo poslanih v zavod v Eggenberg v Gradcu. Lastnice zavoda so bile nune.
Nov svet, vse v tišini, pa vendar mi je šlo dobro po zaslugi sošolke Sonje, ki mi je bila v veliko pomoč v vsem novem.
Šolanje v zavodu je štiri leta in pol potekalo v redu, kljub občasnim bombnim napadom in opozorilnim alarmom, ki so bili vse
pogostejši.
V mesecu marcu leta 1945 je prišel moj oče in me odpeljal nazaj
na Ptuj. Nekaj dni kasneje je na
zavod padla bomba. Bilo je veliko poškodovanih med njimi tudi
žrtev deklice iz okolice Ptuja.
Vojna je pustila velike posledice,
ki so bile vidne pri vseh otrocih,
saj so doživeli veliko stresov in
Ivica Burggraf v pogovoru s člani predvsem veliko strahu.
društva

Ivica Burggraf v društvu

Ivica Burggraf v pogovoru s člani
društva

Sošolka Sonja je ostala moja prijateljica vse življenje, do njene smrti.
Ostali so spomini in knjige, ki jih zelo rada berem že od časa, ko sem izgubila sluh.
Knjiga te nikoli ne razočara, saj je zlati ključ do kulture in znanja.
Ivica Burggraf

Spoznanje
»Opazila sem, da Vesolje ljubi hvaležnost. Bolj ko ste hvaležni, več
dobrega boste dobili. Ko rečem »dobrega«, ne mislim samo na
stvari, temveč na vse ljudi, kraje in izkušnje, zaradi katerih je
življenje tako čudovito in vredno, da ga živimo.«
Louise L. Hay
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH
V ŠAHU
DGN Celje in Športna zveza gluhih Slovenije sta skupaj organizirala DP gluhih v šahu 2017, ki je
potekalo 18. februarja v gostišču Rimljan v Šempetru v Savinski dolini.

Prijateljski pozdrav

Osvojili smo 3. mesto

Vsi udeleženci
državnega prvenstva v šahu

Iz DGNP Maribor so se DP udeležili naslednji člani: Srečko Pihler, Milan Kotnik, Alojz Pavlinek,
Franc Perkovič in Jože Trefalt.

Poteza

Pozdrav pred igro

Rezultati ekipno:
1. mesto MDGN Ljubljana
2. mesto DGN Celje
3. mesto DGNP Maribor
4. mesto DGN Ljubljana

Razmišljanje o šahovski potezi

5. mesto DGNP Murska Sobota
6. mesto MDGN Slovenske Konjice
7. mesto MDGN Velenje

Rezultati posamično: DGNP MB
6. mesto Pihler Srečko
8. mesto Pavlinek Alojz
9. mesto Kotnik Milan
15. mesto Perkovič Franc
18. mesto Trefalt Jože

Čestitamo

Čestitamo
Šah

Nejc Šimenko
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ŠPORTNIK LETA 2016 MARIBOR
20. februarja je potekala prireditev Športnik leta 2016 Maribor, ki je potekala v Dvorani Lukna, in
je bila že 44. po vrsti. Na začetku je vse zbrane pozdravil dr. Andrej Fištravec, župan MOM.

Podelitev

6pack Čukur

Športnik leta 2016, Franc Pinter

Najprej so podelili priznanja športnikom invalidom. Posebno plaketo-priznanje za spodbujanje
športa med invalidi je prejelo: Društvo paraplegikov Podravja. Najboljša ekipa med invalidi, priznanje je prejelo Društvo invalidov Maribor - ženska ekipa v pikadu. Naziv športnika leta 2016
med invalidi je dobil Franc Pinter - strelec s standardno puško. Športnica leta 2016 med invalidi
je Danica Padežnik - stezno kegljanje.

Ekipa leta 2016 med invalidi,
Društvo invalidov Maribor, pikado

Športnica leta 2016
Danica Padežnik,
stezno kegljanje

Za spodbujanje športa
invalidov posebna plaketa
Društvo paraplegikov Podravja

NAJBOLJŠA ŠOLSKA ŠPORTNA DRUŠTVA: CIZLJEVE PLAKETE:
1. mesto OŠ Tabor, Bojan Struger
2. mesto OŠ Ludvika Pliberška, Borut Planinšič
3. mesto OŠ Borcev za severno mejo, Delija Šačiri, Marjanca Karmel
NAJBOLJŠA EKIPA:
Nogometni klub Maribor
NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA:
Odbojkarski klub Nova KBM
Branik
NAJBOLJŠI TRENER:
Grega Koštomaj trener Ilke Štuhec

Najboljša ekipa NK Branik
prejemnik Marcos Tavares

Najboljša ženska ekipa
OK Nova KBM Branik

»Znano je, da ljudje dosegamo več, kadar delamo skupaj z drugimi,
ne pa drug proti drugemu.«
Dr. Allan Fromme
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ŠPORTNIK LETA 2016 MARIBOR

Podelitev priznanj športnikom

Ernestina Savski, Marcos Tavares,
Milan Kotnik

Nastop

NAJBOLJŠA EKIPA V INDIVIDUALNIH ŠPORTIH:
Ženska ekipa Železniškega kluba Maribor
Železničarski teniški klub Maribor
NAJBOLJ PERSPEKTIVNA ŠPORTNIKA:
1. Jaka Čas
2. Katja Fain

NAJBOLJŠE ŠPORTNICE MARIBORA:
1. mesto Ilka Štuhec
2. mesto Sabina Veit
3. mesto Tadeja Majerič

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE:
Maša Simonič – zlati znak
Denis Repa – srebrni znak
Nejc Gazvoda – bronasti znak
Urška Gazvoda – bronasti znak
Domen Kugl – bronasti znak

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI MARIBORA:
1. mesto Boštjan Kline
2. mesto Filip Flisar
3. mesto Ivan Trajkovič

Ilka Štuhec

Ilka Štuhec in Boštjan Kline

Filip Flisar

Nejc Šimenko

Uspeh

»Ne čakajte na popoln trenutek, ker ga nikoli ne bo. Vedno bodo izzivi,
ovire in nepopolne okoliščine. Pa kaj? Začnite zdaj. Z vsakim korakom
boste postali močnejši, bolj spretni, bolj samozavestni in bolj uspešni.«
Mark Victor Hansen

Stran 9

BOB LETA 2016
14. januarja je potekala prireditev Večerov BOB leta 2016, ki je bila že 18. zapored.
Zmagovalno izjavo leta 2016 je bil izrekel dr. Husam Franjo Naji, predstavnik mlajše generacije
zdravnikov in predstojnik kardiološkega oddelka UKC Maribor.

Člani

Tadej Toš

Skupinska slika

Prireditev je 7. zaporedoma povezoval gledališki in filmski igralec ter stand up komik Tadej Toš.

Tadej Toš in Marija Koser

Objem

Marija Koser je prejela šopek rož

Tadej Toš je med gosti in gledalci pozdravil tudi tolmačico slovenskega znakovnega jezika
Marijo Koser in ji podaril šopek rož.
Med samo prireditvijo je bilo veliko smeha in glasbeni nastop Nine Pušlar. Med vsemi izjavami je
največ glasov prejela izjava:

Izjava BOB leta 2016:
» Sposobni ljudje ustvarjajo delovna
mesta, nesposobni pa jih uničujejo.«
dr. Husam Franjo Naji

Katja Šeruga in
prejemnik BOB leta 2016,
dr. Husam Franjo Naji
Nejc Šimenko
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DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V
BADMINTONU
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske je organiziralo državno prvenstvo gluhih v
badmintonu, ki je bilo 25. februarja 2017 v Novi Gorici.

Zmagovalci

Tekmovalci

Robert Debevec

Prvenstva se je udeležil tudi naš član, Robert Debevec, ki je osvojil 1. mesto.
Čestitamo
Lidija Salamon

70 let

50 let

Goran Jamnikar

Marija Črešnik

Naj od zdaj naprej ti le sonce sveti,
naj skrbi izgubijo se z leti,
naj zdravje ti služi vsepovsod,
naj sreča tlakuje tvojo pot!
Vse dobro za tvoj 70. rojstni dan!

Ko le človek vedel bi, kako čas hiti.
Jih 50 mine, pa se ti sploh ne zdi.
Živeti je treba pošteno naprej,
nazaj na življenje nikoli ne glej.
Zato pesem življenja naj ti v srcu kipi,
saj človek le enkrat živi.

Člani Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor

Člani Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor
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KUHARSKA DELAVNICA
Tokrat smo se v torek ponovno dobili v naši kuhinji, kjer smo, tako kot vedno, pripravili okusno
jed.
Priprave v kuhinji:

Priprave

Kuhanje

Medsebojna pomoč

V kuharski delavnici so naši člani poskrbeli za dober tek ob prijetnem druženju, izmenjavi
medsebojnih izkušenj in igranju šaha.
Jed je bila kuhana in pripravljena za postrežbo:

Je že kuhano

Delitev hrane

Strežba

Dober tek.

Lidija Salamon

Misel

»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
Stran 12

50 LET MARIJA ČREŠNIK
Vse se je začelo 11.2.1967, na Kapli, ko se je mami Maksimiljani in očetu Konradu rodil 5. otrok.
Že od nekdaj si bila posebna. Družino si blagoslovila in obdarila s svojo drugačnostjo.
Kaj kmalu si mogla od doma. Verjamem, da ti je bilo težko vstopiti v novo okolje, brez zavetja
staršev in družine. Kot otroku ti ni bilo lahko. Pri rosnih 4 letih živeti dokaj daleč od domačih. V
Mariboru si dokončala osnovno šolo ter odšla v Ljubljano na srednjo poklicno šolo. Takrat ni bilo
veliko izbire in ti kaj druga kot biti šivilja ni preostalo. Kljub temu je bila to najboljša stvar.
Spoznala si ljudi, ki so ti bili podobni in sklenila prijateljstva, ki se držijo še danes. Videla si, da
nisi sama. Skupaj z vašo bando, ste izkusili in doživeli marsikaj, na kar imaš čudovite spomine.
Po končani srednji šoli si se vrnila v Maribor in se zaposlila v Bodočnosti. Včlanila si se v društvo
gluhih in naglušnih v Mariboru in tam ostala vse do danes. Pri svojih 21 letih si spoznala ljubezen
svojega življenja. Kdo bi rekel, da bosta skupno pot začela v avtošoli. Zanimivo! Ali se ti je ati
sploh kdaj zahvalil, da si mu rešila test in da je opravil izpit, ti si ga pa padla? Malo šale. Skupaj z
ostalimi gluhimi ste potovali po svetu, obiskovali različne kraje in uživali življenje. Bila in še vedno
si, živahna ženska. Svojo energijo si vložila v ples. Vaša skupina je dokazala, da se vse da, če se
le hoče in če v to vložiš ljubezen. Ples ni bil tvoja edina strast. Vsepovsod te je bilo polno.
Oboževala si gledališče, kjer sta tudi z atijem kakšno predstavo odigrala skupaj.
Bila si prava manekenka, tu pa tam si se rada nastavila tudi fotoaparatu. Poleg vsega si še bila
del odbojkarske ekipe, kegljanja in namiznega tenisa. Sedaj, ko si pa malo starejša si pa z njimi
le še v duhu. Naučila si se marsikaj novega in odrasla si v močno, samostojno žensko, kljub
pomanjkljivosti. Na to nisi gledala kot oviro. Gluhota te je oblikovala v takšno žensko, kot si sedaj
in vsem si dokazala, da zmoreš. Veliki skupen korak sta z atijem storila 19.11.1994, ko sta si
obljubila večno zvestobo. 23 let ni kar tako. Kaj kmalu za tem sta si ustvarila družino. Čez manj
kot leto dni, se je vajina majhna družinica povečala. Vstran od družine, na svojem sta se sama
borila in me po svojih najboljših močeh trudila vzgajati. Po 21 letih, lahko rečem, HVALA!
Ponosna sem, da si moja mami. Včasih ti to premalokrat rečem in te ne cenim dovolj, ampak
vedi, da te občudujem iz dneva v dan. Naučila si me vsega kar znam in za to se ti ne morem
dovolj zahvaliti. Življenje ima svoje vzpone in padce, skupaj smo premagali marsikaj. Sploh po
tvoji hudi prometni nesreči, ki te je doletela. Bila je sreča v nesreči. Stvari so se obrnile, ti si
ostala še naprej pogumna, močna in pozitivna, tudi v težkih časih. Po vsem tem še dalje uživaš
življenje in delaš to kar te osrečuje. Še vedno rada potuješ ter spoznavaš nove ljudi ter si še dalje
aktivna v društvu. Pri svojih 50 letih, jih kažeš za dosti manj. Prvo je bil Danko, nato Maks,
kasneje Vojko in še Anica. Sedaj si se jim pridružila tudi ti. Zlatih 50!
Mami, si edinstvena in posebna, iskreno ti želim vse najboljše ob tvojem jubileju.
Vedi, da mi v življenju največ pomenita dve besedi. Ti in življenje;ti si mi dala življenje, in življenje,
ki mi je dalo tebe.
Tvoja hčerka Sara

Marija Črešnik

Marija in Bedrija Črešnik

Vse najboljše

Stran 13

RAZVEDRILO
Podkupnina

Bilo je prvič

Pred ekonomsko fakulteto stoji kmet s teletom
na vrvici.
Mimo pride policist in reče:
"Gospod, tu se s teletom ne smete zadrževati!"
"S kakšnim teletom?"
"Ne delajte se neumnega,. Na vrvici imate
privezano tele!
"Kje pa! tele je na faksu in dela izpit, tole tu pa
je podkupnina za profesorja!

Bilo je prvič, rekel mi je da bo nežen. Bolelo je.
Zavpila sem, ko sem zagledala kri. Pokazal mi
ga je, bil je velik, moj prvi izpuljeni zobek.

Račun za komunalo
Sprememba
Žena reče možu:
Danes bi rada počela nekaj, česar nisem še
nikoli. Mož ji jezno odvrne:
Potem pa pobriši prah!

Ko gledam prejeti račun za komunalo,
sklepam, da:
- iz moje pipe teče malvazija,
- smeti odvažajo s Ferrarijem in
- travo okrog moje hiše kosijo: Messi, Ronaldo,
Ibrahimović...

Razglednico z znamko

Šok terapija

V znan portoroški hotel pride moški z lepo
mlado žensko, naroči sobo in steklenico
šampanjca, ki naj ga dostavijo v njuno sobo.
Receptor ga vpraša:
"Želite še kaj za soprogo?"
"Oh,... ja..., še eno razglednico z znamko,
prosim."

Kolega, slišal sem, da na pacientih izvajate
nove šok terapijo!”
“Ja, vnaprej jim pošiljam račune!”

Ropar
Vpraša sodnik roparja:
- Zakaj ste oropali banko ?
Ropar :
- Oni so prvi začeli! ...
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Vrnitev posojila
Upokojenca sta krmila golobe in eden se
oglasi:
"Golobi so kot politiki!"
"Kako to misliš?"
"Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so zgoraj,
serjejo po tebi!"

BOGDANOVIČ Zvonka
BUDIGAM Matilda
CEHNER Gabrijel
ČEH Danica
GALINEC Stjepan
KOTNIK Anja
KUHAR Milan
KUNST Eva
MAČEK Bernarda
MEŠANOVIĆ Sead
MOŽIČ Helena
ORNIK Danica
OTOREPEC Jože
RANER Suzana
REMŠAK Jožef
ROKAVEC Slunjski Mira
ŠIBILA Jožica
ŠMID Marija
ŽUNEC Jožica
ŽVIKART Jožica

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Marec
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LAJŠANJE BOLEČIN V KRIŽU
IN SKLEPIH
5 UPORABNIH NASVETOV:
1. GIBANJE JE ZA VAS KORISTNO.
Razen kadar z njim pretiravate ali se pred vadbo premalo oziroma nepravilno ogrejete. Takrat
lahko ukvarjanje s športom celo postane vzrok za bolečine v kolenih, kolkih ali križu. Sicer pa je
redno in zmerno gibanje v mejah vaših sposobnosti dobro za vas, saj tako krepite mišice, ki varujejo sklepe in križ pred obremenitvami. Izogibajte se le vadbi, ki zahteva skoke in doskoke in je
neprijazna do sklepov, kot je denimo tek.
2. PO DOLGOTRAJNEM SEDENJU NAREDITE NEKAJ RAZTEZNIH VAJ.
Izmerjeno dejstvo je, da so medvretenčne ploščice v hrbtenici najbolj obremenjene, kadar Sedimo, nekoliko manj, če stojimo, in najmanj, kadar ležimo. Zato je treba medvretenčne ploščice po
dolgotrajnem sedenju vedno razbremeniti. Dobro je, če si med večurnim sedenjem vzamete čas
za raztezanje in poleg tega poskrbite, da bo vaše naslonjalo na sedežu pravilno nastavljeno.
Sedite vzravnano in ne uporabljajte premehkih in nizkih sedežev ter ležišče.
3. VISOKE PETE ZGOLJ OBČASNO !
G.T.Werner in M. Nelles sta v knjigi Vaje za boleč hrbet zapisala »Normalno vbočena stopala
optimalno podpirajo hrbtenico, udrta ali ploska pa so pogost vzrok za bolečine globoko v križu.«
Opozarjata, da so za hrbtenico zelo neprimerni čevlji z visokimi petami, saj ledvenemu delu hrbtenice vsiljujejo ekstremno krivino.
4. IZGUBITE ODVEČNE KILOGRAME.
Prevelika telesna teža je velikanska obremenitev za hrbtenico in sklepe, zato lahko izguba nekaj
odvečnih kilogramov bistveno pripomore k izboljšanju stanja.
5. TUDI PREHRANA IMA SVOJ VPLIV.
Dr. James Breneman, ki se ukvarja s proučevanjem povezanosti artritisa in alergij na hrano, je
prepričan, da bi lahko od 60 do 80 % vseh bolnikov, ki trpijo zaradi artroz, izboljšalo ali ozdravilo
svoje stanje s spremembami v prehrani. Z njim se strinja nutricionistka Karla Klander, ki svetuje
kritično presojo pri uživanju mesa in živalskih beljakovin (tudi mleka in mlečnih izdelkov ter jajc).
»Pretirano uživanje takšne hrane lahko privede do zakisanosti organizma in izgube kalcija s
sečem. Posledica so lahko nastajanje sečne kisline in težave s protinom, vnetno sklepno revmatično boleznijo, ki nastane zaradi nastankov kristalov soli sečne kisline v sklepih,« pojasnjuje.
VIR: revija Z naravo je vse
bolj zdravo (domača lekarna)

Modrost

»Z vsakim novim trenutkom se rodi tudi nova priložnost, zato si ne smete
privoščiti, da bi v življenju zamudili en sam trenutek. Z nenehnim občutkom pričakovanja in sveže življenjske moči k sebi privabljate bogatejšo
resničnost.« Diana Cooper
Stran 16

OSMEROSMERKA
(naše reke)

Rok za oddajo
rešitev do
15.4.2017 v
pisarni društva.
Srečen izžrebanec
prejme praktično
nagrado.
REŠITEV:
______________
VIR: http://www.hladnik.si/krizanke/zastonj
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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, Potrčeva 34.
Uradne ure 17. 3.2017, 21. 4.2017, 19. 5. 2017, od 16.00 do 18.00 ure.
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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. Vaše članke pošljite do 20. v mesecu.

Med nami priljubljen bil je iz vsega srca.
Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce.
Srce je omagalo, dih je zastal, a na njega spomin bo večno
ostal.

ZAPUSTIL NAS JE

MARJAN PODBOJEC
1965 - 2017
Družini izrekamo globoko sožalje

Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor

OBVESTILO

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Vabimo vas
na

KUHARSKO DELAVNICO
vsak torek ob 10.00 uri

Odpadni papir (revije, časopisi,
reklame)
lahko prinesete na naše dvorišče
(prostor pod stopnicami prizidka)
Trubarjeva ulica 15, Maribor
Zbiranje poteka vsak dan ob 8 do 14 ure,
ob sredah do 19 ure.
Akcija traja do konca leta 2017

PRIJAVE V DRUŠTVENI PISARNI

Hvala vsem in vsakemu posebej za vsak
vaš doprinos in pomoč.
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DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI
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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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KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI
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

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Nejc Šimenko, prostovoljec

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK (sekretar)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

041/331 287

VALERIJA ŠKOF
(predsednica športne sekcije)

070/875 478

Valerija.skof@gmail.com

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 31.3.2017
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

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 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

