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SEKRETARJEV KOTIČEK
V Društvu smo od zadnje izdaje
časopisa Naš glas delovno ter zagnano izvedli vse načrtovane aktivnosti in sodelovali z drugimi društvi, občinami, javnimi institucijami ter našo krovno organizacijo
Zvezo društev gluhih in naglušnih
Slovenije, še posebej pa smo veseli aktivnega sodelovanja v Svetu
invalidov Mestne občine Maribor.
»Trojna številka«
V tokratni številki našega glasila
bo veliko zanimivega branja o
dogodkih, ki smo jih doživeli v
letošnjem vročem poletju. Zaradi
velikega zanimanja smo prejšnjo
številko glasila ponatisnili še v
200 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 konca septembra. Vsak vaš članek bomo z veseljem objavili.

Pojavlja skrb, da je kljub našim
prizadevanjem še vedno veliko ljudi, ki imajo težave s sluhom pa
zaradi različnih razlogov zelo pozno poiščejo pomoč v Društvu.
Zavedamo se, da bo tudi v prihodnosti posvetiti še več moči osveščanju gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi pa tudi polnočutne širše
javnosti o gluhoti in skupnosti gluhih, ki imajo zaradi svojih specifičnih potreb ogromne težave pri

tolmačenje v znakovni jezik v
oddaji Pregled tedna, kar je velikanska škoda za skupnost gluhih,
ki živijo na tem območju in so s

tem prikrajšani za informacije.
Kljub dobremu sodelovanju društva in PeTV Ptuj še nismo obupali
nad tem skrajno birokratskim
zapletom s strani Združenja tolmačev. Gluhe osebe, ki bivajo na tem
območju si še naprej želijo dostopnosti informacij, obveščanja o
različnih dogodkih v slovenskem

Vljudno vabljeni k branju

Vljudno vabljeni k branju
»Delo strokovne službe društva«
V strokovni službi Društva se
zavedamo, da samo z dobrim in
strokovnim delom, stalnim objavljanjem vseh aktivnosti ter sprotnim informiranjem članov zagotavljamo pravočasno pomoč, svetovanje in informiranje v različnih
življenjskih situacijah. Ob tem
opozarjam na dejstvo, da velika
večina populacije gluhih ob rednem vključevanju v društvo pridobi osnovne informacije o njihovih
pravicah ter o možnostih enakopravnega vključevanja v življenje in
delo v družbi. Glede na veliko
območje delovanja našega društva
v Podravju z 41 občinami se

znakovnem jeziku gluhih ljudi, ki
je edini način za razumljenost
podanih informacij na tej televizivključevanju v polnočutno družbo, ji.
predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja.
»Pomoč starejšim članom na
domu«
»Ukinitev tolmačenja v slovenski V letošnjem letu smo povečali
obseg dela v okviru posebnega
znakovni jezik na PeTV Ptuj«
Na žalost so na Združenju tolma- socialnega programa »Pomoč
čev SZJ zahtevali dodatna potrdila ostarelim gluhim, naglušnim in
oz. izjave o naročilu tolmača z
gluhoslepim osebam-osebna asisvavčerjem za tolmačenje v tej
tenca«, kjer jim nudimo pomoč,
oddaji s strani gluhe osebe. Res pa spremstvo in različne oblike druje, da smo nekateri gluhi več kot
ženja in sodelovanja na društvenih
dve leti tolmača naročali in zagota- delavnicah. Veseli smo pozitivnevljali v lastni režiji z osebnimi vav- ga odziva in številnih pohval glučerji.
hih in naglušnih ter gluhoslepih
Zato je ptujska televizija PeTV s
oseb vključenih v ta program.
koncem junija letos ukinila
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»Kuharske delavnice«
Člani v vedno večjem številu obiskujejo kuharske delavnice, kjer se
ob pomoči naše sodelavke v progra-

»Evropski teden mobilnosti dan mobilnosti invalidov«
Člani društva se bodo tudi letos
množično udeležili akcije v organizaciji Sveta invalidov Mestne

»Tečaji slovenskega znakovnega jezika«
Jeseni se bodo začeli izvajati 1x
tedensko začetni tečaj (vsak torek
mu javnih del naučijo kako se sku- od 16.30-18.00 ure) in 2x tedenha okusen in cenovno dostopen
sko nadaljevalni tečaj učenja sloobrok. Zato smo se odločili, da
venskega znakovnega jezika v
bomo delavnice začeli izvajati vsak prostorih našega društva v dru-

torek dopoldan od 10.00 do 14.00
ure. V kolikor bomo ugotovili, še
večjo potrebo po tovrstni pomoči
bomo delavnice poskušali izvajati
tudi večkrat tedensko. Ob tem smo
izredno hvaležni številnim donatorjem, ki pomagajo z donacijami tako
v hrani kot denarju. Verjamemo, da
bomo še naprej vsaj nekoliko lajšali
socialne stiske vedno večjega števila ljudi z okvaro sluha.

občine Maribor in sodelovali v tej
mednarodni akciji »Evropski
teden mobilnosti«, ki bo potekal
16. septembra.

»Dan mobilnosti invalidov« je
vsekakor prava priložnost, da se
gem nadstropju. Veseli smo zelo društvo predstavi širši javnosti in
velikega odziva udeležencev, ki jo seznani s svojimi dejavnostmi s
prihajajo iz različnih delovnih
katero omogočamo številnim glusredin in okolij ter bodo skozi 30 him, naglušnim in gluhoslepim
in 40-urne tečaje podrobno spoz- prebivalcem enakopravnejše
navali slovenski znakovni jezik
vključevanje v življenje in delo v
pod mentorstvom tolmačice Kaje družbi.
Zlatke HÖtzl.
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar

»Kadar v nečem uživate
zaradi lepote in namena,
ste do tega pozorni.
Tako izkazujete
spoštovanje in občudovanje daru in obdarovalcu.
To je hvaležnost.«
Elizabeth Clare Prophet
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ZAKLJUČNI IZPIT IN PIKNIK
TEČAJNIKOV SZJ
V petek, 12. 6. 2015 je na dvorišču Društva DOM, potekal zaključni izpit tečajnikov 1. in 2. stopnje slovenskega znakovnega
jezika, ki ga je vodila gospa Kaja
Zlatka Hötzl. Tečajniki so se že v
času tečaja dogovorili, da bi želeli izpit opraviti na nekoliko drugačen način, kot je običajno in so
predlagali, da bi članom društva
Govor: Veronika Hribar
Pikado
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, ki so jim tekom tečaja,
na kakršen koli način stali ob
strani, priredili piknik in se v
znak prijateljstva, naučili odkretati eno pesem. Izbrali so pesem z
naslovom: »VSI ZA ENEGA«. Z
gospo Kajo Zlatko Hötzl so se
nekaj mesecev pripravljali, da so
točko znali odkretati na preprost
in razumljiv način. In uspelo jim
je. Resnično so se potrudili in Mojca Topič in Zlatka Hoeztl
Rusko kegljanje
prav vsak izmed zbranih je bil ob Uradni del je bil proslavljen z dobgledanju ganjen.
ro hrano iz žara, za katero je skrbel Bilo je nepozabno, sproščeno in
gospod Sead Mešanović in nekate- zelo zabavno.
re tečajnice slovenskega znakovnega jezika.

pesem: »VSI ZA ENEGA«
Ob koncu pevske točke je sledil
zahvalni govor predsednika društva, gospoda Bedrije Črešnika in
tudi članice društva, gospe Veronike Hribar. Vsak izmed tečajnikov si je zaslužil tudi potrdilo ob
uspešno opravljenem tečaju, ena
izmed tečajnic, gospa Mojca
Topič, pa je izdelala tudi medalje.

Sead Mešanovič in Andrej
Trifunovič sta pripravila
dobrote z žara
Prav tako so se gluhi in naglušni
ter tečajniki pomerili v športnih
panogah: pikado, rusko kegljanje
ter se ob tem še bolje spoznali in
spoprijateljili.

Skupinska slika

Napisala: Špela Lubej
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IZLET V IDRIJO
Člani društva gluhih in naglušnih
podravja Maribor so si za letošnji
začetek poletja privoščili izlet v
Idrijo. Organizatorka in tolmačka
izleta je bila gospa Kaja Zlatka
Hötzl, ki se je z različnimi ponudniki dogovorila za pestro in nepozabno vsebino izleta. V društvu pa so
poskrbeli za organizacijo avtobusa
in odlične sendviče.

Divje jezero

Predstavitev

Mestni muzej Idrija
napotki
Avtobus je člane ob 6.00 uri pobral
v Mariboru, nato se je pot z vmesnimi postojankami, nadaljevala proti Idriji. Ob prihodu na želeno mesto je že čakala vodička, ki je izletnike popeljala do prve ogledne točke,
in sicer ogled DIVJEGA JEZERA,
ki se ponaša z izjemnim bogastvom
flore in favne, kot so na primer
kranjski jeglič in človeška ribica.
Sledil je sprehod po mestnem središču, kjer je lokalna vodička predstavila zgodbo o nastanku in razvoju
najstarejšega slovenskega rudarskega mesta. Predstavila je tudi glavne
mestne znamenitosti, trge in slavne
zgradbe. Na voljo je bila tudi pokušina » GERUŠA«, stare grenke
pelinove alkoholne pijače, ki je
rudarje odžejala in jim olajšala
odhod v podzemlje.

Vodička
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Po vsem videnem je bil čas tudi za
tipično idrijsko kosilo, ki je zajemal
idrijsko zeljno juho, idrijske žlikrofe in sladico.

Idrijska čipka
Idrijski žlikrofi

Grenka pelinova pijača

Ob koncu pa še ogled znamenitega
Antonijevega rova, kjer so rudarji
po 300 metrov dolgem rovu skoraj
pol tisočletja odhajali v jamo in se
utrujeni vračali z dela.

Sledil je ogled Mestnega muzeja
Idrija, ki je služil predvsem potrebam rudnika, nato pa je v njem
dobila prostore še Glasbena šola
Idrija.
Skupinska slika

Antonijev rov

Kje smo zdaj?
Predstavitev na projekciji

Dan je bil nadvse pester, zanimiv,
zabaven, skratka nepozaben. Veliko
lepega se je zgodilo, veliko je bilo
smeha in ob čakanju na avtobus je
bilo potrebno nazdraviti ter si zaželeti še veliko takšnih trenutkov.
Mestna Realka
Sipanje premoga

Naš avtobus »ARRIVA«

Vrtanje v rovu

Kapela Cerkve Sv. Trojice

Idrija

Etaža 1/17, rov

Kratek počitek

Skupinska slika

Napisala: Špela Lubej
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DRŽAVNI PRVAKI V FUTSALU
Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor je organiziralo državno prvenstvo
gluhih v futsalu v sodelovanju s Športno zvezo
gluhih Slovenije. Tekmovanje je bilo izvedeno v
soboto, 16. maja, v športni
dvorani Tabor. Udeleženih
je bilo 5 ekip: Društvo
gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Društvo gluhih
in naglušnih Ljubljana,
Društvo gluhih in naglušnih
Celje, Medobčinsko društvo
gluhih in naglušnih Velenje
in Medobčinsko društvo
gluhih in naglušnih Slovenske Konjice.
Prvenstvo sta otvorila častna
govornika g. Simon Mihalina,
direktor Urada za šport
Mestne občine Maribor in
Uroš Lovrenčič, predsednik
Športne zveze Maribor.
Ekipa Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor je
že drugo leto zaporedoma,
skupno pa že dvajsetič v vsej
zgodovini športnih tekmovanj
osvojila naziv državnih prvakov v futsalu. S tem smo si
zagotovili vstop v Ligo prvakov gluhih v futsalu (DCL), ki
bo naslednje leto od 9. do 14.
februarja Huelvi v Španiji.
Najboljši strelec prvenstva
je bil Marko Šmid, ki je
dosegel 17 golov, iz Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Prav tako iz
našega društva
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prihaja tudi najboljši vratar
Gabrijel Kravanja.
Vrstni red po odigranem
prvenstvu:
1.

DGN Podravja MB

2.

DGN Ljubljana

3.

DGN Celje

4.

MDGN Velenje

5.

MDGN Slovenske Konjice

Ekipa: DGN Podravja MB

Navijačice našega Maribora
Pozdravni nagovori

Gooooooollll!

Igralci poslušajo navodila

medalje in pokali za
zmagovalce

Zapisnikarji - prostovoljci

Zmagoslavje DGNP Maribor

Gabrijel Kravanja golman

Franc Perkovič in Srečko
Pihler - veterana

Slovenska himna

DGN Ljubljana

DGN Celje

Avtor: Milan Kotnik
Foto: Tomislav Divjak

Dobili so priznanja

Veselje po tekmi 20-kratni
državni prvaki

Skupinska slika
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ZAHVALA DONATORJEM
V letošnjem letu smo
uspešno izvedli športna
tekmovanja:
10. mednarodni turnir
gluhih v futsalu,
5. mednarodni turnir v
odbojki za ženske,
Državno prvenstvo gluhih v
futsalu.
Za odlično izvedbo in
organizacijo se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli
pomagali, da smo tekmovanja uspešno izvedli.

Še posebej se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in
tekmovalcem, ki so nam
vseskozi stali ob strani.



AGIS ZAVORE



Ravnik - Reš Janja s.p.



FERČEC s.p.



KEBAB s.p.

Prav tako iskrena hvala
vsem donatorjem finančnih 
in materialnih prispevkov
za pomoč pri udeležbi
naših futsalerjev na II. Ligi
prvakov v Graz, Avstrija:

Zveza za šport invalidov
Slovenije - Paraolimpijski
komite



Športna zveza Maribor



Meško Jože



Urad za šport Maribor



MERCATOR d.d.



ZDGNS, ŠZGS



Meško Ivan



ELTEK



Meško Roman



DRAVA Vodnogospodar-



Tašner Ivan



Slodnjak Jožica



Tašner Franc



Viler Miro, Metka



Memoria d.o.o.

sko podjetje Ptuj, d.d.

HVALA VSEM DONATORJEM

HVALA VSEM
DONATORJEM
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TINITUS - ŠUMENJE V UŠESIH
Strokovni izraz za šumenje v ušesih Šumenje v ušesih je pogosto 
je tinitus. To je pojav, ko oseba stanje. Čeprav so ocene različvečinoma sliši zvok, ki ne prihaja ne, pa velja naslednje:
od zunaj. Redkeje je lahko osnova
šumenja v uše-sih zaznavanje zvoka, ki dejansko nastaja v telesu.
Šumenje se lahko pojavi v enem

ali obeh ušesih.
Uporaba slušalk za poslušanje
glasbe (še posebej majhnih, ki jih
vstavimo v uho) in telefoniranje
Šumenje v ušesih povzroča
zmanjšata zračenje ušesa in s tem
razdražljivost
ustvarjata boljše pogoje za razvoj
mikroorganizmov ter posledično
tudi okužb. Izposoja slušalk je
lahko tudi način izmenjave teh
organizmov med uporabniki. Običajno se težava pojavi občasno, le
peščica ljudi pa navaja kronično
prisotnost šumenja. Tinitus ni bolezen, ampak znak — simptom, ki je
Pripomočki za blaženje
posledica nekega osnovnega, obitinitusa
čajno
manj
resnega
zdrado 15 % ljudi ima enkrat' v
vstvenega stanja. Vendar ti zvoki 
življenju izkušnjo s šumenposlabšujejo koncentracijo, lahko
jem v ušesih,
povzročajo stres, nespečnost in

tinitus prizadene 20 % ljudi
celo privedejo do depresije.
med 55. in 65. le-to m,

Kakšni so ti zvoki?
Osebe zvok pogosto opisujejo kot
šumenje ali zvonjenje, včasih ga
slišijo tudi kot žvižganje, sikanje, cviljenje, pokanje in podobno. Zvok je
najpogosteje stalen, včasih ga opisujejo kot ritmičen zvok ali pa se
sliši istočasno z bitjem srca. Moč
zvoka je zelo različna. Večina ljudi
ga sliši iz ozadja, ki pa se umiri oziroma izgine ob drugih zvokih ali
govorje-nju.

dolgotrajni ali kronični tinitus naj
bi prizadel le 1 % prebivalstva

Kaj so vzroki šumenja v
ušesih?

Vzrokov je lahko več, vendar se
pogosto zgodi, da natančnega
razloga zanj ni mogoče določiti.
Glavni vzroki:

starost: šumenje prizadene
petino ljudi v starosti med
55. in 65. letom,

izpostavljenost glasnim
Mnoge osebe s tinitusom se počuzvokom: lahko se pojavi po
tijo nemočne. K temu prispevajo še
obisku koncerta, diskotestrah pred nevarnimi zvoki in nezake,
dostna informiranost o tinitusu.

D
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A
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o
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tje
Ptu
j,
d.d
.

zdravila, kot so aspirin in
nekateri antibiotiki, pa
tudi prenehanje jemanja
določenih zdravil, kot so
na primer benzodiazepini
(pomirjevala),
poškodba glave (udarec,
padec, prometna nesreča ...),

okužba ušesa ali alergija, pri kateri je prizadeta
nosna sluznica,

ušesno maslo ali tujki:
te ovire zadušijo zunanje
zvoke in povečajo šumenje,

bolezni notranjega
ušesa, denimo Menierova bolezen,

druge bolezni: premočno delovanje ščitnice, slabokrvnost ...,

v redkih primerih je
šumenje v ušesih simptom možganske anevrizme ali tumorja.

Poleg glavnih vzrokov obstajajo še številni drugi, na katere
je treba pri pojavu šumenja v
ušesih pomisliti. Vendar pa se
o tem moramo pogovoriti s
svojim zdravnikom:

bolezni vratne hrbtenice,

bolezni v predelu zob ali
čeljustnega sklepa,

prezbiakuzis (oslabelost
sluha zaradi staranja),

tumor slušnega živca,

krožne vrtoglavice, povezane z naglušnostjo,

bolezni srca in obtoka,

presnovne motnje,

bolezni ledvic,
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hormonske motnje,
otoskleroza,
zastrupitev, zlasti z zdravili,
poškodbe lobanje in možganov, bolezni osrednjega
živčnega sistema,
anestezija, zlasti v hrbtenični kanal (spinalna anestezija).

Kaj lahko naredimo?
V večini primerov je šumenje v
ušesih znak manj resne bolezni.
Hude oblike šumenja pa se zdravijo na različne načine. Najpogostejši načini zdravljenja:

terapija z zvokom ali
glasbo,

uporaba naprave, ki prekrije zvoke šumenja,

zdravila na recept, kot so
pomirjevala in zdravila za
zdravljenje depresije,

električna stimulacija
določenih živcev,

v redkih primerih lahko
tudi operacija.

Terapija z zvokom
Je ena največkrat uporabljenih in
uspešnih metod zdravljenja oziroma prikrivanja šumenja. Zvok,
ki si ga oseba predvaja bodisi iz
naprave v prostoru bodisi z
manjšo napravo, ki jo lahko
stalno nosi za ušesom,
»zamaskira« moteče šumenje.
Oseba lahko izbira med različnimi
sproščujoči, večinoma monotonimi zvoki in njihovo jakostjo
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psihiater in defektolog. Terapija,
ki je sestavljena iz svetovanja,
psihoterapije in uporabe tinitus
»maskerja« (slušnega aparata ali
generatorja zvokov), se je izkazala za zelo učinkovito.

Terapija sočasne izgube
sluha in tinitusa
Poslušanje zvokov, ki
prikrivajo šumenje

Tinitus masker, terapija s prijetnimi zvoki
V svetu poznana in učinkovita je
tudi metoda (uspešna v 80 %), ki
temelji na osnovi, da se oseba
navadi živeti s težavo šumenja v
ušesih. Terapevtska obravnava
omogoča, da oseba tinitus presliši (potisne v ozadje). Metoda
združuje zvočno terapijo ter svetovanje ter traja približno eno leto
in pol. Tudi v Sloveniji uspešno
delujejo tako imenovane »tinitus
skupine«, ki temeljijo na tej metodi. V zdravljenju sodeluje tim strokovnjakov: avdiolog, otolog, nevrolog, psiholog,

Šumenje v ušesih velikokrat
spremlja izgubo sluha. V takem
primeru že uporaba navadnega
slu-šnega aparata večinoma
izboljša ali odpravi neprijetne zvoke. Na voljo pa so tudi slušni
aparati, ki poleg ojačitve zunanjih
zvokov v območju izgube sluha
obenem predvajajo določen zvok
ali glasbo (katere glasnost, frekvenco in tempo lahko prilagajamo) in s tem delno ali popolnoma prekrijejo neprijeten zvok
šumenja v ušesih. V primeru popolne gluhote in hudega šumenja
v ušesih pride v poštev vsaditev
polžkovega vsadka, ki izboljša težave s tinitusom pri 90 % uporabnikov, pri 37-61 % pa ga celo
popolnoma odpravi. Žal pa po
vsaditvi polževega vsadka lahko
pride tudi do novonastalega
šumenja v ušesih, kar se pojavlja v
5-12 %. Če za šumenje v ušesih ni
resnejšega vzroka in če so znaki
blage oblike, zdravnik osebi s
tinitusom verjetnone bo predpisal zdravil. V takšnih primerih si
lahko pomagamo sami.

TINITUS - ŠUMENJE V UŠESIH
Načini samopomoči:

omejite stres; če je potrebno, vzemite teden ali dva
bolniškega dopusta,

izogibajte se hrupu in glasni glasbi ali se zaščitite s
ščitniki za ušesa,

pogovorite se z zdravnikom in farmacevtom, ali
vaša zdravila vplivajo na
poškodbo sluha,

izvajajte vaje za sproščanje in meditirajte,

telesna dejavnost je
nadvse koristna,

omejite uživanje alkohola
in popolnoma opustite
nikotin,

ne umikajte se v osamo,
ampak spodbujajte družinske in prijateljske vezi,

če imate poškodbo sluha,
razmislite o nakupu slušnega aparata,

izogibajte se tišini,

uživajte v zvokih,

uživajte hrano in prehranska dopolnila, ki vsebujejo
cink (govedina, svinjina,
perutnina, jajca, mleko,
sir),

izogibati se je treba kavi,
čaju in soli,

nekateri pa svetujejo uživanje prehranskih dopolnil,
ki vsebujejo izvlečke zdravilne rastline ginko, ker
izboljša prekrvitev možganov in s tem poveča
oskrbo s kisikom.

Razmeroma veliko število ljudi
se vsakodnevno sooča s šumenjem v ušesih. Velikokrat je to
povezano z izgubo sluha in
večinoma ne predstavlja nevarne-ga stanja. V njegov nastanek so poleg perifernega in
centralnega slušnega sistema
vpleteni še drugi predeli v možganih. Prav vpletenost drugih
delov možganov pa je odgovorna, da se šumenje v uše-sih
izrazi kot zdravstveni problem.
Kljub mnogim do sedaj znanim
možnostim terapije zdravljenje
tinitusa še vedno predstavlja
velik izziv.

Pripravil: Tomislav Divjak

Viri:
http://www.avogel.si,
http://www.nasa-lekarna.si/,
http://www.sinapsa.org/

Tintus
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POČITNIKOVANJE V KRANJSKI GORI
ZA SOCIALNO OGROŽENE
Že 7 let zaporedoma nam, socialno delitvijo kruha, ki ga dobimo
ogroženim osebam in našim druži- doniranega, z delitvijo hrane in
nam, iz 13 društev po Sloveniji, Zveza gluhih in naglušnih Slovenije nudi
brezplačno letovanje in rehabilitacijo
v svojem Počitniškem domu v
Krajnski gori.

za odlično hrano, piko na i pa je
naredila narava, ki je prečudovita za sprehode, izlete in sprostitev.

Iz društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor nas je to ugodnost koristilo 8 članov v dveh terminih.

oblačil, ki jih prav tako dobimo s
strani prostovoljcev.
Sam sem bil prisoten v prvi skupini Nikakor pa jim nimamo možnosti
in spomini na druženje so izjemni.
ponuditi počitnikovanja, kot nam
ga ponudi naš Zveza. Velikokrat
organiziramo izlete po izjemno

Zaposlenost in s tem tudi finančna
situacija gluhih in naglušnih s iz leta
v leto slabša. Tako lahko na vsakem
koraku čutimo, da si naši člani ne
morejo več privoščiti ničesar, kar so
morda pred leti še lahko. Predvsem
starejša populacija, upokojenci, so v
resnih stiskah. Dejansko jim dohodki
ne pokrivajo več osnovnih življenjskih potreb. V našem društvu poskušamo pomagati s kuharskimi delavnicami, kjer se lahko nahranijo, z
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Srčno upamo, da nam v teh težkih časih ne odvzamejo še tega
socialnega programa, ki nam,
gluhim in naglušnim vrača kanček upanja, da ni vse tako hudo.
Iskreno hvala ZGNS za to možnost in prav posebna zahvala
animatorki Nini Orešič, ki je s
svojim pozitivnim in zmeraj nasmejanim odnosom do življenja
poskrbela za vso organizacijo in
vse aktivnost v času počitnikovanja.

nizkih cenah, vendar opažamo, da
si nekateri ne morejo privoščiti Hvala.
niti tega.
Na oddihu v Krajnski gori smo
lahko pozabili na vsakodnevne
tegobe, ki nas pestijo. Srečali smo
se s prijatelji iz vse Slovenije in se
prijetno družili. Poskrbljeno je
bilo

Bedrija Črešnik

Na spletni strani:
http://www.zveza-gns.si/2015/07/09/velenjcani-prevladali-nadrzavnem-prvenstvu-v-ribolovu-2/
http://www.zveza-gns.si/2015/07/05/velenjcani-prevladali-nadrzavnem-prvenstvu-v-ribolovu/

NA DP V ORIENTACIJSKEM TEKU MARIBORČANI
POBRALI NAJVEČ KOLAJN (objavljeno, 2. julij 2015)
Na spletni strani:
http://www.zveza-gns.si/?s=Na+DP+v+orientacijskem+teku+Maribor%
C4%8Dani+pobrali+najve%C4%8D+kolajn+

DGN PODRAVJA MARIBOR DOBILO VSTOPNICO ZA
DCL HUELVA 2016 (objavljeno, 19. maj 2015)
Na spletni strani:
http://www.zveza-gns.si/2015/05/19/dgn-podravja-maribor-dobilovstopnico-za-dcl-huelva-2015/

PESTRE DEJAVNOSTI 13 DRUŠTEV GLUHIH IN
NAGLUŠNIH (objavljeno, 9. avgust 2015)
Na spletni strani:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prisluhnimo-tisini/174354589

FUTSALSKA EKIPA DGN PODRAVJA MARIBOR
TEKMUJE V LIGI V MALEM NOGOMETU
(objavljeno, 22. julij 2015)
Na spletni strani:
http://www.zveza-gns.si/2015/07/22/futsalska-ekipa-dgn-podravjamaribor-tekmuje-v-ligi-v-malem-nogometu/

TIPKOVE MINUTE - 47. ODDAJA (objavljeno, 30.
junij 2015)
Na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=OspRwRhr70k
http://www.pgns.si/

Na državnem prvenstvu gluhih v
futstalu 2015 zmaga ostala doma
(objavljeno, 16. Maja 2015)
Na spletni strani:
http://www.sz-maribor.com/drustva-klubi-in-zvezesporocajo.html

OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

VELENJČANI PREVLADALI NA DRŽAVNEM
PRVENSTVU V RIBOLOVU (objavljeno, 9. julij
2015)
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RAZVEDRILO
Med igro košarke na domačem
"Tvoj ata zasluži milijon mesečdvorišču najstnik izgubi svoje
no???"
kontaktne leče. Po neuspešnem
"Ne, tudi on sanja o tem."
iskanju potoži mami, da jih nikjer
ne najde.
~~~~~~
Mama se pogumno odpravi ven
in čez nekaj minut se že vrne z
lečami v roki.
»Kako ti je pa to uspelo,
mama??« jo začudeno vpraša
najstnik.
»Hja, nisva iskala iste stvari,« mu
odgovori. »Ti si iskal majhen
košček plastike. Jaz pa sem iskala 100 evrov!«
~~~~~~
Moški v trgovini pristopi k lepi
mladenki in pravi: »Izgubil sem
ženo nekje tukaj v trgovini. Ali
se lahko nekaj minut pogovarjate
z mano, gospodična?«
»Zakaj bi pa radi, da se z vami
pogovarjam,« ga zmedena vpraša. »Ja zato, ker se vsakokrat, ko
se pogovarjam s kakšno lepo
punco, kar naenkrat poleg pojavi
še moja žena.«
~~~~~~
V živalskem vrtu se pred kletko s
papagajem ustavi ženska in pravi:
"Kaj je, ptičurina, znaš ti kaj
govoriti?"
Papagaj: "Kaj pa ti, babura, znaš
leteti?"
~~~~~~
"Janezek, kaj bi rad bil, ko boš
velik?"
"Sanjam o tem, da bi zaslužil 1
milijon mesečno, tako kot moj
ata."
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»Poslušajte, g. Novak, opazil sem,
da morate vedno peljati svojo teto k
zdravniku, ko je na sporedu nogometna tekma. Kako je zdaj s tem?
Boste rekli, da je zgolj naključje?«
»Veste, da imate prav, gospod šef,«
vzklikne Novak. »Sploh mi ni prej
Žensko med spanjem zbudi hrup. padlo na pamet! Menda ja ne misliZbudi moškega poleg sebe in reče:
te, da se teta pretvarja???«
'Hitro bejži, moj mož se je vrnu!'
Moški pograbi vse cunje in skoči
~~~~~~
čez okno.
Čez nekaj časa se isti moški pojavi
na oknu in kriči: 'Kaj ti ni jasno, pa Kapetan letala je uvajal novo stevardeso, blondinko. Letalo je imelo
saj sem jaz tvoj mož!'
vmesni enodnevni postanek v enem
izmed evropskih mest in kapetan je
~~~~~~
stevardeso poučil o tem, kje so najboljše restavracije, trgovine in preVedeževalka mu napove: »Srečali nočišča za letalsko osebje.
boste lepo mlado dekle, ki bo žele- Naslednje jutro je kapetan med prilo vedeti vse o vas.«
pravami na polet z ostalimi člani
Žabec zadovoljno: »Pa to je kras- posadke opazil, da nove stevardese
no! Jo bom spoznal na zabavi?«
ni med njimi. Ker je vedel, v kateri
sobi v hotelu je bila nastanjena, jo
»Ne,« odgovori vedeževalka.
je poklical po telefonu in jo vprašal,
»Naslednji semester pri uri biologi- zakaj se ni prikazala. Stevardesa je
je.«
v joku odgovorila, da ne more iz
svoje sobe.
'Ne moreš ven iz svoje sobe?', se je
~~~~~~
začudil kapetan: 'Zakaj pa ne?'
Janez Novak je zelo pogosto odso- Stevardesa je odgovorila: 'Samo tri
ten z delovnega mesta, pa ga nje- vrata vidim', je hlipala, 'ena vodijo
v kopalnico, druga so vrata od omagov prijazni šef navsezadnje le
re in tretja imajo na kljuki obešen
pokliče v svojo pisarno, pa mu
napis 'Ne motite'!
pravi:

BRAČKO Janez
KOLARIČ Milan
KRONIĆ Melita
LEBREHT Ivan
LUNKER Lea
MOHORKO Dominik
PAVLINEK Alojz

REPNIK Alojzij
ŠKET Alojzija
ŠKOF Valerija
ŠMIT Ivan
ŠPES Marija
VODUŠEK Adolfina
ZUPANC Ferdinand

Junij
BELŠAK Boris
GRADIŠNIK Anton
GRAJFONER Pavla
KOLER Helga
KORES Majda
KRAJNC Marija
KRAVANJA Gabrijel
LIPIČNIK Berisha Erika

LOGAR Viktorija
MUSTER Suzana
PEPEVNIK Miljana
PODGORŠEK Alojz
PUŠNIK Aleks
RIBIČ Ana
SAVEC Slavica
THUMA Bojan

Julij
BURK Vesna
FLEGAR Zdenka
HOLC Danilo
KANCLER Valerija
KLEMENŠEK Miran
KOROŠEC Franci
KOTNIK Franc
KRONIĆ Stevica
LETONJA Sašo
LEVA Bukovnik Franc

MAJHENIČ Vili
MAROLT Miro
MODRINJAK Sandi
PODGORŠEK Roman
POLIČ Grujić Zlatko
RAKUŠA Edita
ŠOŠTER Miroslav
TOŠ Vladimir
VIVOD Andrej
WEISS Ana

Avgust
DACAJ Shkelzen
DAMIŠ Samo
DIVJAK Tomislav
HADŽISELIMOVIČ Esher
IVANJŠIČ Ivan

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Maj

LORBER Jana
LORGER Vladimir
POŽGAJ Elizabeta
REPNIK Sonja
STEINER Milan
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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.

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo
ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi
članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.
Informacije podaja predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabVsak 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.
TERME PTUJ - KARTE LAHKO KUPITE V DRUŠTVENI
PISARNI V ČASU URADNIH UR

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

Vljudno vas vabimo v društvo vsak torek in četrtek
ob 12h do 14h na računalniški tečaj.
Vodi Tomislav Divjak
SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure v mesecu september so 18.9 in v oktober 16.10
Vabimo Vas na Mednarodni dan gluhih v Kopru, ki bo soboto 19. 9.
2015. Program: ob 10 uri prihod v Koper, ob 11.00 uri sprejem pri
koprskem županu, ob 12 uri svečana akademija v dvorani Planeta
Tuš Koper, ob 16 uri družabno srečanje v hotelu Bernardin.
Vabimo Vas na Pohodi na Kalvarijo, ki bo v sredo 26. 8. 2015 ob
16:00 uri. Pohod vodi Bedrija Črešnik.
Zbor pred društvom.
Vabimo Vas na Predavanje »Potovanje po svetu«. Predaval bo
Andrej Vivod, ki je obiskal že 147 držav sveta, v petek
11. 9. 2015 ob 18:00 uri v CID Ptuj.
Vabimo Vas na športno rekreativno srečanje v Športni center Fontana, ki bo petek 4. 9. 2015 ob 12:00 uri v organizaciji SI MOM.

OSMRTNICA
Za vedno se je poslovil
član Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
BORIS VIRC
Naj ti bo lahka slovenska
zemlja.

BORIS VIRC
1930 - 2015
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DOGODKI V SLIKI

Trening—rusko kegljanje

Izpit in družabno srečanje
tečajnikov slovenskega znakovnega jezika

Kuharska delavnica

Kranjska gora
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Liga prvakov mali nogomet

Izlet v Idrijo

Art Kamp

Predavanje o pisanju PROJEKTOV na PIP

DOGODKI V SLIKI

Predsednik - informativna okrogla miza

Antonijev rov

informativna okrogla miza

Košnja trave Sead Mešanovič

Družabno srečanje

Družabno srečanje v čast 20-kratni državni prvaki v fustalu

Albin Tramšek s prijateljem

Sestanek športne sekcije
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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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INFORMACIJE
Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR
ponedeljek:
sreda:

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

Podružnica PTUJ
1x mesečno
Vsak 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

041331 287

ALEKSANDER TRNJAR
(predsednik športne sekcije)

030652089

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: 31. 8. 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

