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SEKRETARJEV KOTIČEK
V oktobrski številki našega glasila je veliko zanimivega branja
o številnih dogodkih, ki smo jih
organizirali ter ostalih zanimivih
dogodkih. Zaradi velikega zanimanja smo prejšnjo trojno številko glasila dodatno natisnili v
100 izvodih.
Vabimo vas, da tudi za naslednjo številko napišete o vaše
zgodbe in nam jih pošljete po e
-pošti ali pa članke in fotografije prinesete v pisarno društva
do 20. novembra. Vsak vaš
članek bomo z veseljem objavili.
Vljudno vabljeni k branju

»Mednarodni dan gluhih«
Letošnji Mednarodni dan gluhih
je organiziralo Društvo gluhih in
naglušnih Koper. Svečana prireditev je bila v veliki dvorani
Planeta TUŠ. Med številnimi
gluhimi, naglušnimi in gluhoslepimi gosti iz vse Slovenije je
vladalo izjemno prijetno vzdušje, ki so ga pričarali organizatorji z odličnim kulturnim programom in ostalimi spremljevalnimi aktivnostmi, ki so jih pripravili njihovi člani s predsednico
Tončko Selišnik in sekretarko
Sonjo Bordon. Organizatorjem
Mednarodnega dne gluhih izrekamo iskrene čestitke za nepozabno doživetje.

Vljudno vabljeni k branju
»Vloga FIHO in plan dela za
leto 2016«
Konec meseca avgusta smo
skupaj s člani začeli s planiranjem aktivnosti na javni razpis
FIHO za sofinanciranje delovanja, izvajanja posebnih socialnih programov in naložb s strani Fundacije invalidsko humanitarnih organizacij. Pripravili
smo smernice in vsebine za
naslednje leto. V septembru
smo imeli na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
(ZDGNS) sestanek Upravnega
odbora ZDGNS in sestanek
predsednikov in sekretarjev,
kjer smo dobili prve informacije
o razpisu FIHO za leto 2016 ter
sprejeli časovni okvir za pravočasno pripravo planov za vsa
društva in Zvezo. V strokovni
službi smo pripravili vlogo in jo
pravočasno posredovali na
ZDGNS.

»Projektno sodelovanje«
Skupaj s predsednikom sva se
udeležila delavnice o pripravah
na projekt, ki ga je organiziral
PIP Maribor. Po delavnicah
smo se dogovorili še za večje
sodelovanje pri pripravi projektov za društvo. Prav tako smo
na sestanku Upravnega odbora
dogovorili možnost ustanovitve
socialnega podjetja v društvu. V
mesecu oktobru smo imeli delovni sestanek z g. Goranom
Radinovičem iz oglaševalske
agencije Aritmija z namenom
predstaviti projekt Dnevni gostinski lokal s ponudbo kulturnih
in izobraževalnih vsebin, ki bi
omogočil vključevanje slišečih

v svet gluhih in zaposlitev cca.
5 gluhih oz. naglušnih oseb.
Hkrati bi omogočal kulturno in
izobraževalno
sodelovanje
vseh gostov in razbijali tabuje
in stereotipe pri med polnočutno okolico. Tovrsten gostinski
lokal bi bistveno olajšal spletanje novih poznanstev med
gluhimi in slišečimi ter slednjim omogočil spoznavanje
novega okolja ter drugačnega
načina življenja. Socialno podjetništvo bi spodbujalo sodelovanje in skupna vlaganja ljudi,
prostovoljno delo ter krepilo
družbeno solidarnost, predvsem pa bi iskali inovativne
poslovne rešitve za zaznane
socialne, okoljske, gospodarske in druge probleme.

»Zaposlitev koordinatorja
aktivnosti v društvu«
Ob ugotavljanju vedno večje
obremenjenosti vseh zaposlenih v društvu smo se odločili,
da v letošnjem letu zaposlimo
za polovični delovni čas eno
gluho osebo za določen čas 4ih mesecev. Njegova naloga je
bila koordinirati vedno več različnih aktivnosti v društvu z
namenom omogočiti še boljše
delo v društvu. Člani v vedno
večjem številu obiskujejo različne
organizirane
aktivnosti
(kuharske delavnice, sprehodi,
rekreacija na dvorišču, potopisna predavanja, predavanja o
prometni varnosti, zdravem v
muzejih, predstavitev
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SEKRETARJEV KOTIČEK
prehranjevanju in zdravem načinu življenja, razstave in obiski
društva in gluhote na šolah, knjižnicah, sodelovanje z občinami
in javnimi institucijami ter sorodnimi društvi). Zaposlitev se je
izkazala za zelo dobrodošlo pridobitev in jo bomo izpeljali tudi v
naslednjem letu v kolikor bodo
sredstva to dopuščala.

»Priprave na III. Ligo prvakov
v futsalu«
Kot letošnji državni prvaki so
naši gluhi futsalerji dobili vstopnico za udeležbo na ligi prvakov,
ki bo naslednjo leto od 8. do 14.
februarja v španski Huelvi.
Organizirali smo že več delovnih
sestankov v vodstvu društva in
skupaj z organizacijskim odborom usmerili vse moči v čim bolj
uspešno pridobivanje donacijskih in drugih sredstev za priprave s treningi in odhod v Španijo.
S tem namenom smo organizirali tudi prijateljski turnir v futsalu, ki sta se ga poleg naše ekipe
udeležili tudi ekipi Nogometnega
kluba Maribor-veterani in ekipa
Mestne občine Maribor s katerimi smo vzpostavili trajnejše
sodelovanje že v preteklem letu.
Po turnirju smo organizirali tiskovno konferenco, kjer smo
predstavili našo ekipo ter priprave s treningi za odhod v Španijo.
Predstavili smo tudi dosedanje
uspešne rezultate, saj je naše
društvo skupno kar 20x osvojilo
naslov državnih prvakov v futsalu.
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»Svet invalidov Maribor in
Ptuj«
Kot predsednik Sveta invalidov
Mestne občine Maribor, v katerem sodeluje 25 invalidskih in
humanitarnih društev in organizacij s skupno 10.000 člani si
prizadevam čim bolj tvorno
sodelovati z Mestno občino
Maribor za iskanje rešitev za
zagotavljanje boljšega življenja
za populacije invalidov in vseh
prebivalcev Maribora. Na zadnji seji smo sprejeli nov Akcijski
načrt za obdobje 2015-2021. S
skupnimi močmi se bomo trudili
še naprej zagotavljati izboljšanje položaja in življenja invalidov
in večjo vključenost invalidov v
življenje in družbo na vseh ravneh družbenega dogajanja.

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

MEDNARODNI DAN GLUHIH V KOPRU
Zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Mariboru, kjer
smo ob 6:00 uri imeli odhod
proti Kopru. Prvi postanek
smo imeli na počivališču Barje. Ob 9:35 smo prispeli do
Strunjana. Tukaj smo imeli
malico in po malici nadaljevali
pot do Kopra. Končna postaja
Gledališka predstava

Pred hotelom

Med potjo smo srečali veliko
članov gluhih in naglušnih drugih društev iz cele Slovenije, ki
so se prav tako udeležili Med-

V Strunjanu

je bil stadion Bonifika. Pot
smo nadaljevali peš do dvorane Planeta Tuš, kjer je potekala glavna proslava.

Predstavniki društev

Prihod v Koper

Skupinska slika

V dvorani

narodnega dneva gluhih pod
geslom »Naš jezik je v naših
rokah«. Pripravili so nam lep
kulturni program, ki je trajal 80
minut. Dan smo zaključili v Portorožu Grand Hotel Bernardin,
kjer so nam pripravili družabno
srečanje s pogostitvijo in živo
glasbo. Ob prijetnem druženju
in zaključni kulturni predstavi
smo se pozno zvečer vrnili v
Dijaški dom Koper, kjer smo
imeli rezervirana prenočišča in
se prijetno utrujeni odpravili k
nočnemu počitku.

»Naš jezik je v naših rokah«

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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IZLET V STRUNJAN
16.00 uri.
Poslovili smo se od
bivše sodelavke Dragice Tkalec
ki je dan preživela z nami, ter
pomagali pri organizaciji ogledov po Strunjanu. Nadaljevali
smo z vožnjo proti Mariboru.

Noč smo prespali v Dijaškem
domu. Takoj po zajtrku smo se
pripravili na odhod v Strunjan.
Tam nas je pričakala bivša
sodelavka iz javnih del Dragica
Tkalec, ki nas je spremljala na
vseh
ogledih
znamenitosti.
Skupinska slika

in videli smo zelo veliko različnih vrst kaktusov. Nadaljevali smo pot, se vmes ustavili in
si ogledali Ribogojnici Fonda.
Prihod v Strunjan

Odpravili smo se na ogled kaktusov. Skupino je vodila Majda
Grašič. Ogled je trajal 40 minut

Sprehod ob obali

Skupinska slika

Napotki pred ogledom

Ogled kaktusov
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Po končanem ogledu smo se
razdelili v 2 skupini: prva skupina je šla z avtobusom do
Lucije, med tem pa se je druga skupina odpravila peš ob
obali Seča do avtobusne postaje Lucija. Tukaj smo se
dobili s prvo skupino ter
nadaljevali pot do Strunjana.
V Strunjanu smo imeli kosilo.
Po kosilu smo imeli čas za
sprehod ob obali ali ogled
tunela Valeta v dolžini 550 m.
Odločil sem se za sprehod ob
obali in še ogled solin. Odhod
iz Strunjana domov je bil ob

Sprehod do Solin

Na poti smo se ustavili še na
Trojanah, kupili za posladek
nekaj krofov in v Maribor prispeli ob 20:30 uri.
Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

DAN EVROPSKE MOBILNOSTI
INVALIDOV V MARIBORU
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor se je predstavilo
na tednu evropske mobilnosti
invalidov. Pripravili smo različne
zloženke, abecedo v znakovnem jeziku in literaturo učenja
slovenskega znakovnega jezika.

Vsekakor pa smo želeli javnosti
predstaviti svet gluhote. Tako
smo v svojo sredino povabili
podžupanjo MOM ga. Jelko Černivec in ji za trenutek približali
svet gluhote.
Družabne igre

Danilo Žižek
»Urejanje stojnice«

Seveda nismo bili edini v tem
sklopu, še veliko drugih društev
je sodelovalo in predstavilo svoje delovanje. Pripravili smo tudi
krajši kulturni program in uprizorili igro z naslovom »Pri zobozdravniku«.

Predstavitev kako živeti v svetu
gluhote

Na ušesa smo ji nataknili posebne slušalke, ki ne prepuščajo
nobenega zvoka in vzpostavili
medsebojno komunikacijo oziroma se začeli z njo pogovarjati.
Kaj se je zgodilo?

Sedanji sekretar Društva gluhih
in naglušnih Podravja Maribor,
Milan Kotnik in nekdanji
sekretarBožo Raušl

Postala je nekoliko zmedena,
ker ni slišala prav ničesar.

podžupanja MOM, Jelka
Černivec

Igra:
»Pri zobozdravniku«

To je bil le delček tega kar smo
želeli prikazati kako je živeti v
svetu tišine in priznala nam je,
da si ni predstavljala kako je to
težko.

Spretnost

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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ŠAH
V času druženja, ki poteka vsako sredo popoldan, naši člani izkoristijo med drugim tudi za igranje
šaha.

Člani igrajo šah

Imamo kar nekaj naših članov, ki so navdušeni nad
igranjem šaha in se tudi
redno udeležujejo različnih
tekmovanj v šahu. Da so
dobri v igri, izkazujejo številni pokali, ki so jih osvojili na
raznih tekmovanjih.

Vse osvojene pokale si je možno ogledati v klubski sobi društva v
zato namenjenih vitrinah. Društvo vsako leto organizira v mesecu
decembru novoletni turnir v šahu.

Razmišljanje

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

DRUŽENJE
Vsako sredo v našem društvu, od 16.00 ure dalje, poteka druženje članov.
Različne starostne skupine se srečujejo in vedno najdejo kakšno skupno temo pogovora, ki jim
pričara nasmeh na obrazu ali pa tudi žalost.
Člani še med seboj izmenjujejo svoje izkušnje in se zabavajo ob družabnih igrah.
Tudi kakšna partija šaha se odigra.
V nadaljevanju počakajo še na okroglo mizo, ki je ob 18.00 uri in tukaj prejmejo vse potrebne
informacije in odgovore na želena
vprašanja.
V poletnem času, ko je bilo vreme
čudovito, smo druženje prestavili
na naše prelepo dvorišče, ki ga
krasijo lepe rožice in krasna zelenica.
Druženje

Jovanka Tramšek
Imamo se radi
Sead Mešanovič in Jana Longar
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Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

INFORMATIVNA OKROGLA MIZA
Vsaka sreda popoldan je polna novosti, saj od 18.00 ure dalje poteka informativna okrogla miza
za člane, ki jo vodi predsednik Bedrija Črešnik.

Člani poslušajo novice

Bedrija Črešnik, predsednik, informativna
okrogla miza

Člane seznani z novostmi na področju delovanja in na raznih aktivnostih, ki jih izvaja društvo.
Novi predsednik športne sekcije, Aleksander Trnjar, nas je seznanil s potekom športnih aktivnosti, ki sledijo do konca leta.

Zlatka Hötzl, tolmačica
Aleksander Trnjar, predsednik športne
sekcije

Člani

Informativna okrogla miza
Bedrija Črešnik, predsednik

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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POHOD NA KALVARIJO
Zbrali smo se ob 15.30 uri in se odpravili na pohod na bližnjo Kalvarijo.

Skupinska slika

Med pohodom

Povzpeli smo se do vrha, kjer stoji cerkvica Svete Barbare. Imeli smo krajši postanek, da smo se
malo odpočili in naredili nekaj skupnih fotografij.

Počitek na vrhu Kalvarije

Še nekaj korakov do cerkvice
Svete Barbare

Nazaj smo se vrnili vsi zadovoljni, ker smo naredili nekaj koristnega za svoje telo.

Pogled na Maribor

Dobra volja

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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LETALSKI DAN
Letalski dan, ki je bil dne 20.6.2015 v Cerkvenjaku je bil poln presenečenj in prava paša za oči.

Gledalci

Športna letala

Ogledali smo si različna športna letala, miniaturna letala, motorne zmaje in padalce.

Padalec

Mini letalo

Športno letalo

Bila je prava atrakcija in videli smo veliko zanimivih dogodkov v zraku in na tleh.
Poskrbljeno je bilo za pijačo in različno hrano.

Motorni zmaj

Okrepčevalnica

Hrana

Pozdravni govor je imel predsednik AK Sršen, Štefan Mauko.
Pozdravni govor je imel Jernej Vaupotič, predstavnik Letalskega centra Maribor
Sledil je letalski krst in predstavili so novo letalo STOL CH-701. Dan je bil čudoviti.

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak
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PREDSTAVITEV ZNAKOVNEGA JEZIKA ART KAMP - FESTIVAL LENT
V okviru festivala Lent smo Skupaj s predsednikom Bedrijo
sodelovali na Art kampu, ki je Črešnikom sva uprizorila praviltrajal od 30. 6. – 9. 7. 2015.
ne kretnje enoročne in dvoročne abecede ob prisotnosti tolmačke slovenskega znakovnega jezika.
Mimoidoči, med njimi tudi otroci
so pokazali veliko zanimanje.
Ustavljali so se in postavljali
različna vprašanja.

Zanimanje za učenje znakovnega
jezika med najmlajšimi

Priprave, Bedrija Črešnik

Sead Mešanovič bere glasilo društva Naš glas

Danijel Grubor,
predstavitev društva

Predstavili smo delovanje društva in slikovno prikazali enoročno abecedo, ki jo uporabljajo
gluhi.

Postavitev enoročne
abecede

Obiskovalcev je bilo veliko in
tudi zanimanje za učenje
abecede.

Zanimanje za učenje enoročne abecede
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Kubanski ples
Obiskovalci

Učenje enoročne abecede
Učenje znakovnega jezika s
pomočjo tolmačice

Avtor: Tomislav Divjak
Fotografija: Tomislav Divjak

DOM STAREJŠIH IDILA
V mesecu januarju so tri zaposlene iz Doma starejših Idila pričele z izobraževanjem iz slovenskega
znakovnega jezika, ki je namenjen gluhim in naglušnim osebam. Pri
nas namreč stremimo k novostim in odprtosti za čim širšo populacijo
ljudi. Zaradi nepoznavanja komunikacije strokovnega osebja, so gluhi
velikokrat za marsikaj prikrajšani in odrinjeni na rob.
V našem Domu smo se iz tega razloga odločili usposobiti osebje za
komunikacijo z njimi in jim tudi na široko odpreti vrata.
Že nekaj mesecev uspešno sodelujemo z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor, pri čemer je glavno pobudo za sodelovanje dala
tolmačka slovenskega znakovnega jezika, Kaja Zlatka Hötzl.
Varovanci Doma starejših
Člani društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor so nas tudi obiskali
Idila
v našem Domu.
Priredili so nam kratko pantomimo, učili naše stanovalce osnovnih kretenj in
se z njimi tudi družili. Na koncu pa so
naše tri zaposlene odkretale tudi
pesem, ki so se jo naučile za zaključni
izpit 1. stopnje tečaja slovenskega
znakovnega jezika.
Predstavitev društva

Avtorica: Špela Lubej
Fotografija: Tomislav Divjak

Gledališka predstava,
Jože Koser

DONACIJE
V letu 2015 smo zbirali donacijo hrane, oblačil, posteljnine, obutve in knjig.
Donacijo hrane so donirali, Rdeči križ
Slovenije, Karitas, študenti kateri obiskujejo
tečaj SZJ, pekarna Hlebček in Pekarna
Branik.
Pri zbiranju oblačil so nam veliko pomagali
študenti in prostovoljci.
Za dobro delo se zahvaljujemo Zimet RomaHrana
ni, Hoetzl Zlatki, Podpečan Ljiljani in Riji KriOblačila
vograd.
Z njihovo pomočjo smo razveselili osebe , ki so takšne pomoči potrebne. Vsem se zahvaljujemo
za njihov trud in organizirano delo.
Avtorica: Ljiljana Podpečan
Fotografija: Tomislav Divjak
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OBISKI NA DOMU
V letu 2015 preko javnih del
obiskujem na domu vsak ponedeljek zakonski par Jožico in
Ivana Ivanjšiča.

V četrtek obiščem gospo Majdo
Kores. Zjutraj, ko pridem se me
vedno razveseli. Pričaka me pri
odprtih vratih z nasmehom na
obrazu.
Najprej se malo pogoriva,
potem opravim dela, ki mi jih
Majda naroči. Po končanem
delu običajno še opraviva kratek sprehod.

Danijel Grubor

Vsak torek organiziramo kuharske delavnice za naše socialno
ogrožene člane. Za kuharske
delavnice sem jaz zadolžena.
Jedilnik sestavim tako, da je
dober, okusen in cenovno ugoden.

Jožica in Ivan Ivanjšič

Zjutraj se skupaj dogovorimo
kaj je za postoriti ta dan. Med
delom steče pogovor o kuhanju,
novih receptih, vremenu in še
kakšna šala nam ne uide, da se
nasmejemo.
Ob sredah redno obiskujem
našo članico Jano Longar, ki
živi v Hočah. Gospa Jana ima
zraven gluhote še težave z
gibanjem, zato ji je naša pomoč
še kako potrebna.

Majda Kores

V petek obiskujem našega gluho slepega člana Danijela Gruborja.
Jutranji pogovor se navezuje na
dnevna opravila in na različne
dogodke ali obvestila, ki so
zapisana v različnem tisku.
Seveda mu mora vse to tudi
nekdo prebrati in tako sem jaz
tista, ki sem mu v pomoč pri
branju.
Sproti še kaj pokomentirava in
izmenjava svoje misli.

Namen naših delavnic je namreč, da članom prikažemo kako
lahko za mali denar pripravijo
okusen in zdrav obrok hrane.
Na delavnicah sodelujejo člani
in se učijo kuhati. Količino
kuhanega obroka prilagodimo
na število udeležencev kuharske delavnice, ki ga na koncu
vsi slastno pojedo.

Jana Longar

Ker Danijel potrebuje pomoč pri
Pomagam ji pri raznih opravilih nabavi življenjskih potrebščin,
se odpraviva še po raznih
in sem ji v oporo pri gibanju.
nakupih.

Stran 14

Avtorica: Ljiljana Podpečan

SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/10/prisluhnimo-tisini-mednarodni-dan-gluhih-4/

OBRAZ MESECA – NEISHA
(Objavljeno, 21. oktober 2015)
SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/10/obraz-meseca-neisha/

DP V ODBOJKI NA MIVKI 2015
(Objavljeno, 30. avgust 2015)
SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/08/dp-v-odbojki-na-mivki-2015/

DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO
GLUHIH V BALINANJU
(Objavljeno, 14. September 2015)
SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/09/drzavno-ekipno-prvenstvo-gluhih-v-balinanju/

APLIKACIJA SLOVAR SZJ
(Objavljeno, 5. Oktober 2015)
SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/09/aplikacija-slovar-szj/
http://www.zveza-gns.si/2015/10/30069/

POSLIKAVA NA ŽIVEM PLATNU –
BODY PAINTING
(Objavljeno, 1. Oktober 2015)
SPLETNI STRAN:
http://www.zveza-gns.si/2015/10/poslikava-na-zivem-platnu-body-painting/

DOM STAREJŠIH IDILA IN DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
(Objavljeno, 5. Oktober 2015)

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

MEDNARODNI DAN GLUHIH V KOPER
(Objavljeno, 12. oktober 2015)

SPLETNI STRAN:
http://www.seniorji.info/
DOMOVI_ZA_STAREJSE_Dom_starejsih_Idila_in_Drustvo_gluhih_in_naglusnih_Podravja_Maribor
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RAZVEDRILO
V vlaku v istem kupeju potujeta
moški in ženska. Moški ima psa.
Ženska reče moškemu:
»Odstranite psa! Pravkar sem
začutila bolho na nogi!«
Moški: »Rex! Pojdi stran, gospa
ima bolhe!«
~~~~~~~~
»Danes pride sosedov Franci na
večerjo!«
»Kaaj? Pa ne no, saj vidiš, da je
vsa hiša v razsulu, nisem bila v
trgovini, nič ni oprano ne pospravljeno, še vsa posoda od nedelje
je v koritu. Pa sploh se mi ne da
kuhati!!« Pa pravi Jože: »Pa saj
vem vse to, kaj pa misliš, zakaj
sem ga povabil – rad bi mu pokazal, kako je to, ko si enkrat poročen!«
~~~~~~~~
Vrata velikega otroškega igrišča
okoli vrtca so odprta, vsi otroci
so v peskovniku, vsak s svojim
mobilnikom, vzgojiteljica pa
poležava na klopci. Vpraša
mama: »Kako lahko spite, vrata
so odprta, vam bojo otroci ušli.«
In vzgojiteljica: »Nič ne bojo
ušli. Pri nas je wi-fi samo v
območju tega peskovnika.«
~~~~~~~~
... in eden reče: »Kje pa si dobil
tako dobro kolo?« Drugi mu
odgovori: »Hja, včeraj sem se
sprehajal in kar naenkrat se mimo
mene pripelje lepotica na tem
kolesu. Kolo vrže na tla, se
popolnoma sleče in mi reče, naj
vzamem, kar hočem.«
Drugi študent mu odobravajoče
prikima: »Dobro si se odločil.
Njena oblačila ti itak ne bi bila
prav.«
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Pa pravi odvetnik: »Za vas imam
eno dobro in eno slabo novico.«
»Danes imam bolj slab dan, daj mi
najprej povej dobro novico.«
»Vaša žena je pred dvema tednoma
investirala 5.000 € v dve sliki. Prepričana je, in sam se strinjam z njo,
da sta ti dve sliki pravzaprav vredni
od dva do tri milijone evrov.«
»Bravo, svaka ji čast! To je odlična
novica, res si me spravil v dobro
voljo. In, kakšna je pa slaba novica?«
»Na sliki ste vi in vaša tajnica.«
~~~~~~~~

Ves čas mu je posvečal res veliko
pozornosti in mu dal veliko nasvetov, a bobnarjevo igranje se enostavno ni izboljšalo. Zborovodja ima
tega dovolj in bobnarja pred vsemi
okrca:
»Ko glasbenik enostavno ne obvlada svojega inštrumenta in mu nikakršna pomoč ne koristi, mu vzamejo inštrument, dajo dve palici in ga
določijo za bobnarja. Zato si po
vsej verjetnosti TI bobnar.«
Iz skupine igralcev tolkal se zasliši
šepet:
»In če tudi tega nisi sposoben, ti
vzamejo eno izmed palic in te določijo za zborovodjo.«
~~~~~~~~

Med igro košarke na domačem
dvorišču najstnik izgubi svoje kontaktne leče. Po neuspešnem iskanju Jože se enkrat tedensko zvečer dobi
potoži mami, da jih nikjer ne najde. s prijatelji na pijači. Nekega večera
sede, zvrne pivo na eks in pravi:
Mama se pogumno odpravi ven in »Fantje, stvari doma gredo slabo.
čez nekaj minut se že vrne z lečami Moja mi je rekla, da mi bo seks
v roki.
zreducirala na dvakrat tedensko.«
Janez mu položi roko na ramo:
»Kako ti je pa to uspelo, mama??« »In ti misliš, da je to slabo? Povem
jo začudeno vpraša najstnik.
ti, nekaj fantov je v celoti črtala.«
~~~~~~~~
»Hja, nisva iskala iste stvari,« mu
odgovori. »Ti si iskal majhen koš- Prijatelj vpraša drugega prijatelja:
ček plastike. Jaz pa sem iskala 100 No, kako je sedaj, ko si se poročil?
evrov!«
Hja, sedaj sem pa res prišel do
korita.
Kakšnega korita?
Pomivalnega.

BREZNIK Franc
CAFUTA Saška
ČEH Silvo
FICKO Damjana
GRAGAR Ivan
KOS Ljuba
MURŠEČ Nada
PETROVIČ Štefan
PIHLER Srečko
PIŠOTEK Dragica

PLOJ Aleš
PODGORŠEK Rozika
POSEL Franjo
SOK Vladka
ŠKET Matevž
ŠKRABL Irena
TOPLAK Kokol Marjana
TRIFUNOVIČ Andrej
VERLIČ Magdalena

Oktober
BREZNIK Viktorija
ČRNJAVIČ Stanislav
DACAJ Barbara
DRUMLJIČ Mirjana
HERIČKO Elizabeta
KLANČNIK Andrej
KOTNIK Alen
KOTNIK Franc
KOŽELJ Kristina
OPREŠNIK Marjan

OSTREUH Srečko
PAVLIČ Milan
PESTIČEK Marija
RADIČEVIĆ Tanja
ŠKOF Aleš
TOPLAK Slavica
TREFALT Jože
VIDOVIČ Martin
ZUPANC Sonja
TRNJAR Aleksander

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

September
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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

Vljudno vas vabimo v sredo 4. 11. 2015 ob 16.00 uri
na kuharsko delavnico zdrave prehrane in predavanje
o zdravem nacinu zivljenja, predavateljica Katarina
Gorican Pokrivac
Vabilo

Vljudno vas vabimo v soboto 7. 11. 2015 ob
8.30 uri na Martinov turnir v futsalu, organizator Gabrijel Kravanja, DGNP Maribor
Vabilo

Vljudno vas vabimo v soboto 14. 11. 2015 ob 19.00
uri na Martinovanje v Festivalno dvorano Lent
Vabilo

Vabimo vas na Novoletni šahovski turnir v
petek 11.12.2015 ob 16:00 uri v društvu
Vabilo

Vabimo vas na Novoletno srečanje članov v soboto
19.12.2015 ob 13:00 uri.
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DOGODKI V SLIKI

Evropski teden mobilnosti — dan
mobilnosti invalidov

Šah

Društvo DOM invalidskih društev

Delovni sestanek

Turnir v balinanju

Igre s kartami

Zaposlitveni sejem za invalide v
Kariernem središču v Mariboru

Predstavitev prometne
varnosti
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DOGODKI V SLIKI

Šahovski turnir

Družabno srečanje

Razstava v UGM

Rusko kegljanje

Predavanje popotovanje po svetu,
Andrej Vivod

Kuharska delavnica

Pohod na Kalvarijo

Turnir v odbojki na mivki
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INFO, TOLMAČI
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA
Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega
centra je možno le za registrirane uporabnike. V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri prvi
prijavi. Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554)
in spletnega obrazca.

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

GSM

KAJA ZLATKA HÖTZL

040/241 505

SUZANA KRSTESKI

041/600 201

LIDIJA LETONJA

041/282 344

MARIJA KOSER

031/316 040

DORIS PIHLER

041/616 089

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju
Šentilj
Sv. Ana

Kungota
Pesnica

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor

Duplek Trnovska vas

Ruše
Hoče

Miklavž

Rače-Fram
Oplotnica

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob
Dravi
Lovrenc na
Pohorju

Sv. Jurij

Destrnik

Juršinci

Sv. Tomaž

Ormož

Ptuj

Starše

Slovenska
Bistrica

Sv. Andraž

Dornava
Hajdina

Kidričevo
Poljčane

Majšperk

Središče ob Dravi
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: 28. 10. 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

