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SEKRETARJEV KOTIČEK
Praznični december je tu in
tudi vzdušje v Društvu je še
posebej temu primerno, čeprav
delovno nič kaj manj zahtevno
in obsežno. V društvu smo lahko ponosni na naše skupne
uspehe in dosežke tako na področju medsebojnega sodelovanja z invalidskimi organizacijami, javnimi institucijami in
občinami. Osveščanje javnosti
o gluhoti in problemih, ki izhajajo iz gluhote, naglušnosti in
gluhosleppote. Zavedamo se,
da je pred nami kljub dobro

Obdaritev dedek mraz

opravljenem delu, še veliko d
vztrajnega dela in poti.
Kljub obilici dela je vzdušje
Društvu svečano in praznično
obarvano, saj smo veseli, da
smo s skupnimi močmi in
sodelovanjem sodelavcev v
strokovni službi, članov in
vodstva društva kljub kar nekaj
pretresom in in dolgotrajni
gospodarski krizi uspešno prispeli do konca leta. Veseli smo
tudi, da člani tako množično
spremljate naše delo na družabnem omrežju Facebook in
»všečkate« objavljane fotografije s številnih dogodkov.

»Upravni odbor in
komisija za priznanja«
V sredini decembra smo imeli 1.
sejo komisije za priznanja zaslužnim članom društva, ki jih tako
kot vsako leto podelimo na novoletnem srečanju članov. Takoj naslednji dan je bila zadnja bolj praznična seja Upravnega odbora, kjer

»Razpis javna dela za
leto 2016«
Na podlagi javnega razpisa za
javna dela v letu 2016 smo pripravili vlogo za izvajanje programa pomoči starejšim in
invalidom sluha ter program
družabništva in spremljanja.
Letos je bil razpis zelo pozen,
zato ne vemo kdaj bo Zavod
RS za zaposlovanje poslal
pogodbe za vključitev v programe javnih del v podpis nam in
občinam, kjer imamo soglasja
za izvajanje in vključenost v
javnih delih za dve ponovni
vključitvi v program, ki bodo
opravljale dela in naloge v okviru že obstoječih posebnih sociUpravni odbor
alnih programov Društva. S
tem dajemo zelo velik poudasmo obravnavali še zadnje, za
Društvo in gluhe, naglušne ter glu- rek našemu cilju, da omogočahoslepe pomembne zadeve. Hkra- mo gluhim in naglušnim ohranti pa smo pripravljali smele načrte
za naslednje leto in s skrbjo gledali
v negotovo prihodnost in v krizo,
ki ne popušča in se nezadržno širi
v vse pore vsakdanjega življenja
ter je še najmanj prizanesla populaciji invalidov sluha, ki so vedno
bolj na udaru zaradi številnih
odpuščanj v podjetjih. Zato smo
decembra nadaljevali z aktivnosJavna dela za leto 2016
tmi strokovne službe z namenom
pomagati številnim brezposelnim jati socialno vključenost. Hkrati
in jim poskušali ob pomoči RACI- pa razvijati in ohranitvi delovne
A omogočiti čim več pomoči pri
sposobnosti teh oseb, ki pod
iskanju nove zaposlitve. Prav tako strokovnim vodstvom in menpa potekajo skrbne priprave in ses- torstvom skupaj izvajamo izjetanki s člani in vodstvom MOM za mno pomembne posebne sociustanovitev socialnega podjetja v alne programe s katerimi omodruštvu.
gočamo invalidom sluha bolj
enakopravno življenje v družbi.

»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
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Donacije dohodnine«
Vsak davčni zavezanec, ki je prebivalec Republike Slovenije v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko do 0,5 % dohodnine,
odmerjene od njegovih dohodkov,
ki se vštevajo v letno davčno
osnovo, nameni nevladnim organizacijam. Informacija o možnosti
doniranja našemu društvu dela

Kviz znanja - lepote Slovenije
dohodnine je objavljena na spletni
strani in v časopisu Naš glas.
»Uspešno sodelovanje v Svetu
invalidov MOM«
Že od leta 2009 naše društvo aktivno sodeluje v Svetu invalidov na
Mestni občini Maribor, z namenom, da s skupnimi predlogi in
mnenji ter medsebojnim sodelovanjem zagotovimo boljše pogoje za
življenje invalidom v Mariboru.

»Zahvala za dobro delo
v društvu«
Vsem članicam, članom in sodelavcem se na tem mestu iskreno
zahvaljujem za njihovo aktivno
sodelovanje v številnih aktivnostih Društva in za njihovo pogostokrat prav požrtvovalno in z veliko
lastnimi odrekanji vključevanje in
pomoč pri izvajanju aktivnosti v
Društvu, da smo danes vsi skupaj
lahko ponosni na naše uspehe, na
Društvo, ki s svojimi dobrimi deli
in objavami v medijih prinaša
vedno več gluhim, naglušnim in
gluhoslepim možnost boljšega in
enakopravnejšega vključevanja v
življenje in delo v Društvu in družbi.

Druženje
prispevali denarna ali materialna
sredstva s katerimi smo številnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem omogočili lažje
premagovanje številnih stisk in
težav s katerimi se vsakodnevno
srečujejo.
»Voščilo za leto 2016«
Ob prihajajočih praznikih vam
želim obilo radosti, veliko osebnega zadovoljstva v življenju,
ljubezni, veselja in zdravja v letu
2016. Srečno
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

Informativna okrogla miza
Še posebej pa se zahvaljujemo
številnim polnočutnim ljudem, ki
so vsak na svoj način pomagali,

Voščilo predsednika društva
Želim si, da bi vsak od nas tudi v letu 2016 delal dobro in
plemenito, torej tako, da bi to koristilo tudi okolju,
bližnjemu in vsakemu, ki je naše pomoči potreben.
Vesele božične praznike in Srečno novo leto.
Bedrija Črešnik, predsednik

»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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BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V
ŠAHU
Tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali Božično novoletni šahovski turnir.
Tekmovalo je 14 tekmovalcev. Tekmovanje smo uspešno izpeljali. Vsi tekmovalci
so bili zadovoljni z organizacijo tekmovanja. Dosegli smo naslednje rezultate:
1. Roman Perkovič
Avtor: Franc Perkovič
2. Milan Kotnik
Fotografija: Tomislav Divjak
3. Milan Kolarič

Priprava šahovnic

Turnir

Čestitke

Milan Kotnik , Roman Perkovič , Milan Kolarič

Prijave

Odmor

»Edisonu je spodletelo 10.000-krat, preden je izumil žarnico. Ne obupajte, če sem vam

v življenju nekajkrat ne posreči.« Napoleon Hill
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FANIKA ŽVIRC
V aprilu sem prvič obiskala Društvo gluhih in naglušnih Podravja v Mariboru.
Tukaj sem spoznala veliko gluhih ljudi s katerimi se lahko pogovarjam. Vsak torek imamo kuharske delavnice kjer se naučimo skuhati dobre jedi. Kuharske delavnice so v dopoldanskem času, v
popoldanskem času pa imamo računalniški tečaj, ki ga vodi Tomislav Divjak in se ga redno udeležujem, saj želim pridobiti čim več znanja s področja računalništva.
Ob sredah redno prihajam v društvo na organizirana družabna srečanja in okrogle mize. Tukaj
dobim največ informacij o raznih aktivnosti, katerih se z veseljem tudi sama udeležim. Tako je bil
med drugim tudi organizirani izlet v Idrijo. Društvo je poskrbelo za avtobusni prevoz in organizacijo izleta. Na izletu nas je spremljala tolmačica slovenskega znakovnega jezika, ki nam je ob
pomoči vodiča prevajala o značilnostih tega prelepega kraja.
V društvo prihajam zelo rada, saj sem spoznala veliko novih prijateljev.

Druženje

Ogled kaktusov

Dober tek

Skupinska slika – izlet v Idrijo

Odpeljali na avtobus z skupaj Faniko

Pogovor s člani

»Vselej lahko dobimo tisto, kar hočemo, če smo
za cilj pripravljeni storiti vse, kar je potrebno.«
Jeff Keller
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Avtor: Fanika Žvirc
Fotografija: Tomislav Divjak

TEČAJ SZJ
V mesecu septembru se je pričel tečaj slovenskega znakovnega jezika za gluhe. Tako sem se
tudi jaz vključil v tečaj, ker mi je nujno potreben za uspešno izvajanje dela, ki ga opravljam. Tečaj
vodi Zlatka Kaja Hoetzl, ki nas je v začetku zelo dobro seznanila o slovenskem znakovnem jeziku
in poteku tečaja. Udeležilo se je zelo veliko mladih oseb, ki so željni malo drugačnega znanja.
Tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika poteka v zelo sproščenem vzdušju in prijetnem
okolju. Priznam pa, da učenje ni tako preprosto kot se nekaterim na prvi pogled zdi, ampak je
potrebno tudi zelo veliko učenja in ponavljanja vaj.

Avtor: Danilo Žižek
Fotografija: Tomislav Divjak

Rad te imam

Tečaj SZJ

POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu invalidom sluha, je delo, ki ga opravljam v programu javnih del. Pri prvem obisku
na domu me spremljala sodelavka, da sem dobil lažjo predstavo o celotnem poteku dela. Čeprav
sem v začetku imel težave s sporazumevanjem in me je bilo malo strah, da ne bom česa razumel. Moram priznati, da so me člani na svojih domovih zelo lepo sprejeli in naša medsebojna
komunikacija je stekla kar spontano. Seveda brez mojega, predvsem pa njihovega truda in vztrajnosti razumeti ali biti razumljen, ne bi bilo tako enostavno. Danes je vsekakor dosti lažje in drugače, saj redno obiskujem tečaj slovenskega znakovnega jezika, kar pomeni, da lahko s člani na
njihovih domovih opravim tudi del druženja, izmenjam informacije zraven lažjih hišnih opravil, ki
jih redno opravljam. Ponosen sem, da lahko tem osebam pomagam, ponosen sem, da mi člani
zaupajo in, da so me tako toplo sprejeli.

Hvala vsem, ki vas obiskujem.

Avtor: Danilo Žižek
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PREDAVANJE - PROMETNA VARNOST V
CESTNEM PROMETU
V mesecu oktobru smo organizirali predavanje na temo: »Prometna varnost v cestnem prometu«.
Seznanili smo se z nekaterimi načeli in spoznali kako lahko vsak posameznik vpliva na boljšo
varnost v cestnem prometu. Tako je vsaka oseba dolžna storiti vse, da ne ogroža sebe ali druge
udeležence v cestnem prometu. Najbolj škodljive vplive v prometu imajo človeške napake, te pa
so: nepazljivost, neprevidnost, negotovost, zloba, lenoba, pomanjkanje spoštovanja….. Za prometno varnost skrbijo: Ministrstvo za infrastrukturo, upravljavci cest, Agencija za varnost in Policija.
Za večjo varnost na cestah se od posameznega udeleženca v prometu pričakuje:

Lastna odgovornost, strpnost in medsebojno razumevanje

Spoštovanje cestnih predpisov

Uporabljajmo varnostni pas, otroci pa varnostni sedež

Varnostno čelado na motorju in kolesu
Avtor: Tomislav Divjak

Kot pešci uporabljajmo odsevna telesa, da smo vidni
Fotografija: Tomislav Divjak

NE agresija in hitra vožnja

NE alkohol in droge
Predaval nam je gospod Anton Vinko, komandir Prometne policije v Mariboru.

Priprave na predstavitev

Predavatelj

Pozorno poslušanje

Prikaz prometne varnosti

»Če niste zadovoljni s katerim koli delom svojega življenja, recite: »Jaz sem odgovoren.« in se
posvetite temu, da bi to spremenili. Če gre nekaj narobe, sprejmite odgovornost in začnite iskati
rešitev. Ko sprejmete odgovornost, se čutite osebno močne. Ko sprejmete odgovornost, vam to da
izjemen občutek nadzora nad seboj in svojim življenjem. Večja odgovornost, ki jo sprejmete, vam
daje več zaupanja in več energije. Prevzem odgovornosti je vir samospoštovanja in osebnega
ponosa.« Brian Tracy
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
ZDRAVA PREHRANA
Predavala: Katarina Goričan Pokrivač
Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja je povedala predavateljica in nas seznanila z zdravimi prehranjevalnimi navadami, povedala katero hrano uživati, če
želimo ohraniti zdravje in dobro počutje. Hrana naj bo vedno sveža, biološko pridelana in enostavno pripravljena. Vsebuje naj čim več sveže zelenjave in sadja. Z zdravim prehranjevanjem varujemo svoje zdravje in preprečujemo nastanek različnih bolezni.

Predstavitev

Poslušanje

Izogibati se je potrebno slaščicam, maščobam in sladkim pijačam. Jesti moramo čim več zelenjave in sadja, saj z njimi dobimo vitamine, minerale, vlaknine in antioksidante, ki jih naše telo potrebuje.

Po končanem predavanju smo kuhali bučkino juho.

Poskusi kako je dobro.

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

Delavnica

»Večino pomembnih stvari v svetu so dosegli ljudje, ki so še kar vztrajali,
ko je bilo že vse videti brezupno.« Dale Carnegie
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MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE
MARIBOR
Ob 10 uri smo se skupaj s tolmačico SZJ Gabrielo Jurkošek zbrali na Uici heroja Tomšiča in se
odpravili na ogled razstave v Muzej narodne osvoboditve Maribor.

Skupinska slika

Vodenje po razstavi

Pričakal nas je vodič, ki nas je prijazno popeljal po muzeju.

Poslušanje

Ogled razstave

Povedal nam je, da je Muzej narodne osvoboditve Maribor začel samostojno delovati 1. maja leta
1958. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z zgodovino severovzhodne Slovenije.
Zraven zanimivih in bogatih muzejskih zbirk, ki smo si jih z zanimanjem ogledali, imajo še zelo
bogato muzejsko fototeko.

Muzejskih zbirk

Zelo bogato muzejsko fototeka

Izvedeli pa smo, da je velika posebnost Muzeja narodne osvoboditve Maribor prav njihov arhiv,
ki ima prvovrstno gradivo okupatorjevega in partizanskega izvora.

»Um lahko prepotuje milijone svetlobnih let v samo nekaj
sekundah in vas ponese, kamor koli si zamislite. Če si v duhu
nekaj predstavljate - ocean, sončni zahod ali goro - se samodejno povežete s to podobo. S pravim urjenjem se povežete z
energijo vesolja in z njo napolnite svojo či.« Mantak Chia
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Avtor:
Tomislav Divjak
Fotografija:
Tomislav Divjak

RAČUNALNIŠKI TEČAJ
V letošnjem letu smo uvedli računalniški tečaj za naše člane. S tečajem smo pričeli 22. januarja.
Tečaj redno obiskuje 7 članov.

Udeleženci tečaja

Predstavitev

Najprej smo obravnavali teoretični del potem smo prešli na praktično učenje. Vsak član ima svoj
računalnik tako, da učenje poteka lažje.

Učimo se
Učimo se
Moram pohvaliti, da se člani dobro učijo, saj se trudim, da jim razlagam tako, da jim je čim bolj
razumljivo. Na tečaju se učimo osnove uporabe naslednjih programov: windows okolje, Internet
(e-pošta, Facebook, Ovoo, Skype) in office (word, excel, PowerPoint...).
Tečaj poteka vsak torek in četrtek od 12 do 14 ure v prostorih društva. Računalniški tečaj vodi
Tomislav Divjak.

Tomislav Divjak, predava

»Ni pomembno, kaj se nam zgodi, temveč to,
kar od tega odnesemo.
To povzroči največjo spremembo.«
Lama Surya Das

Priprave

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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MARTINOVANJE TURNIR V FUTSALU
Dne 7. novembra 2015 smo se ponovno zbrali člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
na četrtem tradicionalnem Martinovem turnirju v futsalu. Gabrijel Kravanja je poskrbel, da smo
dobili v brezplačno uporabo športno dvorano v Kidričevem za kar se Občini Kidričevo iskreno
zahvaljujemo. Na Martinov turnir v futsalu se je prijavilo 6 ekip iz različnih društev gluhih in
naglušnih Slovenije. Tekmovale so naslednje ekipe: GŠF LJUBLJANA A, GŠF LJUBLJANA B,
SLO. KONJICE A, SLO. KONJICE B , DNGP MARIBOR, ŠDG SILENT. Obiskal nas je tudi Bogdan Potočnik, podžupan Občine Kidričevo.
Skupaj z našim predsednikom športne sekcije g. Aleksandrom Trnjarom sta navezala stik in se
dogovorila o nadaljnjem sodelovanju.
Doseženi rezultati tekmovanja:
1. MESTO GŠF LJUBLJANA A
2. MESTO SLO. KONJICE A
3. ŠDG SILENT
Najboljši vratar je bil Gabrijel Kravanja. Najboljši igralec Giovanni
Fecarotta in najboljši strelec Marko Šmid.
Po končanem turnirju, so se člani in tekmovalci srečali v prostorih
CID na Ptuju, kjer smo podelili medalje in pokale. Nadaljevali smo z druženjem v prijetnem vzdušju ter za konec odigrali še turnir v ročnem nogometu, tekmovalo je 14 ekip.
Avtor: Gabrijel Kravanja
Fotografija: Dominik Mohorko in Žiga Bedenik

SUPERPOKAL V FUTSALU
Letos v mesecu maju smo imeli državno prvenstvo v futsalu v Mariboru. Na podlagi rezultatov
smo se odločili, da organiziramo še super pokal. Tako so se prve štiri ekipe pomerile v super
pokalu, ki je bil v soboto 21.11. 2015 v Ljubljani. Ekipe, ki so se med seboj pomerile so bile:
DGN LJUBLJANA, DGNP MARIBOR, DGN CELJE, MDGN VELENJE.
Prvo tekmo sta odigrali ekipi DGNP MARIBOR in MDGN VELENJE. Premoč ekipe DGNP Maribor je slavila zmago z 9 goli nad ekipo MDGN Velenja, ki je dosegla le 4 gole.
Ekipa DGNP Maribor se je z doseženim rezultatom avtomatsko uvrstila v finalni boj. Ekipa DGNP
Maribor in ekipa DGN Ljubljana sta odigrali odlično finalno igro. Obe ekipi sta se na vso moč borili
za zmago, vendar je bila sreča z najboljšim igralcem Viler Jovičem, naklonjena ekipi DGNP Maribor, ki je z rezultatom 3:1 slavila svojo zmago.
Najboljši strelec je bil Klemen Javornik MDGN Velenje in najboljši vratar Boban Vucetič MDGN
Velenje.
Polfinale:
DGNP Maribor : MDGN Velenje 11:4 (4:2)
DGN Ljubljana : DGN Celje 4:1
3 in 4 mesto
MDGN Velenje : DGN Celje 13:1
Finale:
DGNP Maribor : DGN Ljubljana 3:1 (2:0).

1. mesto DGNP Maribor
2. mesto DGN Ljubljana
3. mesto MDGN Velenje
4. mesto DGN Celje

Avtor: Gabrijel Kravanja
Fotografija: Dominik Mohorko in Žiga Bedenik
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NAŠ DOM
Veliko nam pomeni naš "DOM" v Mariboru na Trubarjevi 15, kjer se počutimo res doma. Ker smo ob
parku, smo poletne dni preživljali, kar na dvorišču društva. Ob vstopu na dvorišče, nas razveseli,
čudoviti nasad vrtnic, ki se preliva v različnih barvah, svež zrak iz mestnega parka in klopce za sedenje na krasni zelenici. Večina članov posede na klopi in se prepusti naravi v prelepem našem urejenem okolju.
Tukaj se družimo, veselimo, klepetamo,
se smejemo, skratka se prav lepo razumemo.
Drug drugemu se potožimo kaj nas žuli
in vedno se najde rešitev in dober
nasvet. Kot pravi stari pregovor » Več
ljudi, več ve«.
Avtorica: Ivica Burggraf
Fotografija: Tomislav Divjak

GLUHOTA
Letošnje, rekordne, poletne vročine smo se rešili. Smo že v septembru, to pa je, že jesenski
mesec. V društvu so zbirali prijave za udeležbo Mednarodnega dneva gluhih v Kopru. Proslava je
bila 19. septembra 2015. En krat letno se zberejo udeleženci na srečanju, ki traja cel dan. Govori,
nastopi in razne igre so vedno množično obiskovane. Praznik gluhih je v mesecu septembru po
vsej Evropi, kot tudi izven.
Gluhi, smo še vedno invalidi, z le 70% klasifikacijo telesne okvare. Gluhonemost je ena najtežjih
okvar, saj si GLUH in NEM. Brez olepšanja, lahko napišemo, da ob koncu šolanja, praktično ne
znaš "SLOVNICE" le nekaterim uspe. Če sploh???
Leta 2002 smo končno dočakali, da je " KRETNJA " uradno priznana govorica gluhih. JOJ, kako
bi zakričal, zakaj sem GLUH! Žal, še to ne gre, ker so mi glasilke zakrnele, "TOLMAČ" kot pomoč
pri zdravniku ali na občini ter drugih javnih ustanovah je nujen. Vavčer, pa je plačilno sredstvo za
tolmača, izdan s strani ministrstva RS. Velika "HVALA" vsem tolmačem, ki se trudijo besedo
spremeniti v kretnjo.
Ob vsem tem pa je gluh človek prezrt. On je opazovalec ali pa tudi ne.
Globoko se
zaveda svoje "NEPISMENOSTI" zato prosim, v imenu vseh nas gluhih
"OPISMENITE" me, oziroma vse nas. Obudimo se, ter združimo v boju za "ABECEDO" , da jo
znamo napisati, pravilno v stavek.

Fotografija:
Tomislav Divjak

Avtor:ica Ivica Burggaf
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ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE
INVALIDOV MARIBORA 2015
Dne 11.9.2015 smo v sodelovanju s Svetom invalidov MOM
organizirali 2. Športno rekreativno srečanje invalidov Mariboru.
Prijavljenih je bilo 13 društev, ki
so vključena v Svet invalidov
MOM. Sodelujoči so se v velikem številu odzvali vabilu ter
tako naredili to srečanje še veličastnejše. Pomerili smo se tudi
v različnih športnih disciplinah,
ki so tokrat imela šaljiv prizvok.
Pomerili smo se v vleki vrvi,
metali smo pikado, igrali tarok
in balinali. V velikem številu
smo sodelovali tudi v tomboli,
skratka, bili smo zelo aktivni.
Zmagovalna ekipa v vleki vrvi je
kot simbolično nagrado prejela
sodček kakovostnega vina. S
pomočjo donatorjev smo organizirali tudi bogat srečelov s
čudovitimi dragocenimi nagradami. Ker pa na nobeni takšni
prireditvi ne sme manjkati presenečenje, smo tokrat organizirali tombolo z bogatimi nagradami. Prvo nagrado nam je
podarilo Turistično podjetje
Relax v vrednosti nad 500 €.
Prejemniki vseh treh nagrad pri
tomboli so bili dobitkov zelo
veseli. Samo srečanje je potekalo v prijetnem, prijateljskem

ozračju, kar je bil tudi cilj organizatorja. Naša želja je bila, da
se člani društev med seboj še
bolj spoznajo ter s tem še bolj
utrdijo prijateljske vezi in sodelovanje med društvi. Srečanje
je bilo medijsko zelo dobro podprto, tako da je bila javnost o
dogodku zelo dobro obveščena.

Vsem udeležencem se za
aktivnost iskreno zahvaljujemo in vabimo na 3. Športno
rekreativno srečanje naslednje leto!

Želimo, da bi bilo takšnih prireditev več, da se čim več srečuZmagovalna ekipa v vleki

Druženje
Balinanje

Vleka vrvi

jemo in družimo člani različnih
društev med seboj.
Glede na dosedanji odziv članov društev si želimo, da postane ta prireditev tradicionalna.

Intervju

Avtor:Aleksander Trnjar
Fotografija: Tomislav Divjak

ZAHVALA
Zahvaljujemo se pekarni Branik za donacijo pekovskih izdelkov za
člane Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Iskrena hvala.
»Samo po sebi ni nič dobro ali slabo, vse je
odvisno od tega, kaj o stvari ljudje mislijo.«
William Shakespeare
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Fotografija: Tomislav Divjak

SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/2015/11/slavila-ekipa-veteranov-nk-maribor-2/

LIGA PRVAKOV V FUTSALU PRED
VRATI (Objavljeno, 18. 11. 2015)
SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/2015/11/liga-prvakov-v-futsalu-pred-vrati/

MARIBORČANI OSVOJILI
SUPERPOKAL V FUTSALU
(Objavljeno, 27. 11. 2015)
SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/2015/11/mariborcani-osvojili-superpokalv-futsalu/

FUTSALSKA EKIPA DGN PODRAVJE
MARIBOR TEKMUJE ŽE OD LETA
1968
(Objavljeno, 30. 11. 2015)
SPLETNA STRAN:

http://www.zveza-gns.si/2015/11/futsalska-ekipa-dgn-podravje-maribor-tekmujeze-od-leta-1968/

6. KULTURNI VEČER INVALIDOV
MARIBORA (Objavljeno, 18. 11. 2015)
SPLETNA STRAN:

http://www.lokalec.si/novice/6-kulturni-vecer-invalidov-maribora/

GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH 2015
(Objavljeno, 16. 11. 2015)
SPLETNA STRAN:

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

SLAVILA EKIPA VETERANOV NK
MARIBOR (Objavljeno, 6. 11. 2015)

http://www.zveza-gns.si/2015/11/gledaliski-festival-gluhih-2015/
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RAZVEDRILO
"Koliko sodov piva prodate
dnevno?" vpraša gost natakarja za točilnim pultom.
"Povprečno štiri sode dnevno."
"Pa bi želeli izvedeti, kako bi
lahko prodali pet sodov dnevno?"
"Seveda! Povejte!"
"Polnite kozarce tako kot se
spodobi - do začrtane merice!"
~~~~~
Razpis za novo delovno mesto:
Kandidati morajo imeti dvajset
let delovne dobe.
Kandidatke morajo imeti dvajset let.

Policaj pride v elektro trgovino
in vpraša prodajalca: "Ali imate
zelo dolg kabel za telefon?"
Prodajalec mu odgovori:
"Seveda ga imamo! Kako dolgega pa želite?"
"Ja, to pa nebi vedel! Ali mi lahko vi priporočate?"
"Kako daleč pa želite napeljati
telefon?"
"Ja, ne vem prav točno, zato
ker bi kabel rabil za moj mobilni
telefon!"
~~~~~

Štajerec, Gorenjec in Dolenjec
se prepirajo, kdo je boljši organizator.
Štajerec: "Pri nas začnemo v
ponedeljek graditi tovarno
motorjev, čez dva tedna pa iz
nje že prihajajo prvi motorji."
~~~~~
Gorenjec: "Pri nas začnemo v
ponedeljek graditi tekstilno
"A spijete kozarec rdečega
tovarno, konec tedna pa že provina na dan, kot sem vam
izvajamo prve izdelke."
svetoval?"
Dolenjec: "Pri nas začnemo v
"Gospod doktor, popolnoma
ponedeljek ob sedmih zjutraj
vas ubogam.
graditi vinsko klet, čez dve uri je
Nadoknadil sem še za ves tisti pa že vse pijano"
čas, ko sem odlašal obisk pri
vas!"
~~~~~
Pelje se mož v avtu z pingvinom, pa ga ustavi policaj.
Policaj: “Peljite pingvina v
živalski vrt!”
Čez nekaj ur…
Policaj: “Zakaj niste peljali pingvina v živalski vrt?”
Mož: “Saj sem ga. Zelo lepo
sva se imela. Zdaj pa greva
plavat!”

Stran 16

"Metod! Kje si ujel te ribe?"
zanima ženo.
"Kje pa naj bi jih? V gramoznici
na koncu vasi!"
"Ribe se mi kar smilijo!"
"Zakaj?"
"Da so iz morja morale dopotovati prav v našo gramoznico, da
si jih ti tam lahko ujel, očistil in
globoko zamrznil."
~~~~~
Mož in žena se z avtomobilom
peljeta na nedeljski izlet. Nenadoma se avto ustavi, ker jima
zmanjka goriva. Mož nekaj časa
nerga in preklinja, nato pa ženo
posede za volan, on pa potiska
avto. Pred njima je dolg klanec
(navzgor) in mož ves zasopihan
in prepoten pririne avto na vrh,
kjer naroči ženi, naj ga ustavi.
Žena prihiti iz avtomobila in mu
reče : "Dragi, ne moreš si misliti,
v kakšnih skrbeh sem bila zate!"
"Zakaj pa?"
"Na tej strmini bi lahko avtomobil zdrsni navzdol in te pokopal
pod seboj, zato sem ves klanec
držala nogo na zavori!"

BULJUBAŠIČ Mustafa
ČADEŽ Edvard
DEBEVEC Robert
DOLAJŠ Franjo
DROZG Andrej
HERIČKO Ivan
HOETZL Moritz
HRIBAR Veronika
KAR Janko
LESKOVAR Martin

MAROLT Milan
MILENOVIČ Radovan
MUNDA Tatjana
OBU Janja
POLIČ Barbara
REBERNIK Simona
TREFALT Marija
TREFALT Silvester
VEIT Srečko

December
ARTIČ Marica
BEGANOVIĆ Rašid
BURGGRAF Ivica
BURK Bogo
DEBEVC Matjaž
MEŠKO Peter
MIHALIČEK Lorelai
OPREŠNIK Petra

PAVLINEK Silva
PODBELŠEK Aleš
STEINER Silva
ŠKOF Mersini Dijana
VIDOVIČ Janez
ZIMET Ivan
ZIMET Romana

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

November
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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 november so 20.11. in v december 18.12.2015

VABILO
Dedek mraz bo prišel med nas v sredo 16.12.2015 ob 17h.

Vabljeni
VABILO
Vabimo Vas petek, dne 18.12.2015
ob 10h, božični koncert Eroika, v
znakovnem jeziku. Vstopnina
15 evrov

VABILO
Vabimo Vas na Novoletno
srečanje članov, ki bo v
soboto 19.12.2015
ob 13 uri.

Vabljeni
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DOGODKI V SLIKI

Izdelava voščilnic
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Šahovski turnir

Kuharska delavnica

Svečana seja svet invalidov ob
Mednarodnem dnevu invalidov

Diplomanti

Urejanje prikolice v Banovcih

Razstava v Muzeju narodne
osvoboditve Maribor

Predavanje o gluhoti in SZJ
(Srednja zdravstveno šola)

DOGODKI V SLIKI

Sestanek športne sekcije

Kulturni večer invalidov

Športno družabno srečanje

Zaposlitveni sejem za invalide v
Mariboru

Predavanje »prometna varnost«

Prijateljski turnir v futsalu

Sestanek športnikov

Predavanje »Vzajemna »
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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

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

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

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

MILAN KOTNIK
(sekretar)
BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)

041/331 287

ALEKSANDER TRNJAR
(predsednik športne sekcije)

dgn.maribor@guest.arnes.si

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: 23. 12. 2015
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

