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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Uspešen začetek javnih del v izredno slabih zaposlitvenih možnostih in drugih za vsakega človeletu 2015«
ka pomembnih osnovnih pravicah.
Zavod RS za zaposlovanje je naše- Zato bomo v društvu posebno
mu društvu v objavljenem razpisu pozornost in aktivnosti še naprej
javnih del za leto 2015 najprej
usmerjali v informiranje članov, ki
odobril eno vključitev v programu ga že vrsto let redno izvajamo.
pomoč društvu pri izvajanju dejavnosti, nato pa še dve osebi za
Vsako sredo in vsak petek v Marivključitev v program pomoč in
boru in v podružnici na Ptuju.
spremstvo za invalide. S tem smo
tako zagotovili nadaljevanje izva- V letu 2015 bomo organizirali štejanja obeh posebnih socialnih pro- vilne aktivnosti, ki jih izvajamo v
gramov namenjenih gluhim,
Društvu:
naglušnim in gluhoslepim osebam  informativna dejavnost
v društvu. Po več razgovorih s čla(pisanje člankov, priprava videni in vodstvom društva smo se
o novic, okrogle mize)
odločili za podaljšanje vključenos-  sociala (obiski članov na domoti za dve osebi iz lanskega leta.
vih).
Eno osebo pa bomo iskali v novih  izobraževanje (predavanja, učerazgovorih z brezposelnimi invalinje tujega jezika, učenje račudi. Z izvajanjem posebnih socialnalništva itd.)
nih programov v društvu si bomo  upokojenci (izleti, družabna
še naprej prizadevali za ohranitev
srečanja).
in boljšo socialno vključenost za
 gluhi (opozarjajo na številne
vse invalide sluha.
probleme s katerimi se srečujejo, sodelujejo pri razpravah ob
sprejemanju zakonodaje –
ZIMI, )
 ohranjevanje zdravja (letovanje
ZDGNS – Piran, Fiesa, Moravci, Kranjska Gora).
 kultura (priprava, vaje in nastop gledališke skupine Tihi
svet, priprava in snemanje
»Načrti 2015«
dokumentarnih in drugih filV letu 2015 bomo še naprej izvamov).
jali številne društvene aktivnosti,  šport in rekreacija (treningi,
ki so izredno pomembne za vse
prijateljska tekmovanja, državnaše gluhe, naglušne in gluhoslepe
na prvenstva in mednarodna
uporabnike. Največja težava invatekmovanja).
lidov sluha je v največji komuni-  naglušni (srečanja naglušnih).
kacijska oviranost, ki nam močno  slovenski znakovni jezik –
otežuje dostop do številnih infortečaji (začetni in nadaljevalni
macij kar se neposredno problem40-urni tečaj učenja slovenskesko odraža na vseh življenjskih
ga znakovnega jezika gluhih –
področjih, tako v možnostih vkljugovorica rok).
čevanja v izobraževanje, kot

tehnični
pripomočki
(predstavitve tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne)
 video
in
računalništvo
(priprava in izdelava kratkih
video informacij, uporaba
računalnikov v društvu z web
kamerami).
 ročne delavnice (ustvarjanje
različnih ročnih izdelkov, organiziranje razstave ročnih izdelkov itd).
 številne aktivnosti pa bomo
izvajali tudi v prostorih podružnice na Ptuju.


»Pravice gluhih in naglušnih«
Že vrsto let opozarjamo, kako
pomembno je sodelovanje članov
pri javnih razpravah pri sprejemanju in zagotavljanju pravic invalidov. Želimo si, da ustrezne vladne
službe in ministrstva povabijo k
pripravi podzakonskih aktov in
pravilnikov v sodelovanju z vsemi
invalidskimi organizacijami, vse s
ciljem, da bi se vedno manj dogajale krivice in diskriminacije v
vsakdanjem življenju invalidov
sluha. Kljub intenzivnim prizadevanjem za osveščanje zainteresirane javnosti na vladni in lokalni
ravni nas vedno znova člani opozarjajo na številne diskriminacije
in nepravilnosti, ki jih doživljajo
skoraj na vsakem koraku svojega
življenja.
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Slovenski znakovni jezik - teča- »10. mednarodni turnir futsal predvsem gluhi ljudje je povečevanje števila oseb, ki ostajajo brez
ji«
in odbojka v Mariboru«
zaposlitve in prihajajo v društvo
V strokovni službi že vrsto let 10. Mednarodni turnir v futsalu po pomoč. Zato vedno znova opovzpostavljamo vse pogoje za spoz- (M) in odbojki (Ž) Mariboru je zarjamo na težave pri vključevanju
navanje in širjenje znanja sloven- potekal v organizaciji našega invalidov sluha na trg dela.
skega znakovnega jezika gluhih društva v soboto 24. januarja.
oseb, kar dosegamo z organiziran- Udeležilo se ga je 21 ekip-futsal »Svet invalidov - Mestna občina
jem številnih izobraževanj in teča- (M) in 8 ekip odbojka (Ž) društev Maribor«
jev. Tako sta januarja in februarja gluhih in naglušnih iz Slovenije,
že začeli z učenjem novi skupini Italije, Slovaške, Nemčije, Avstri- Z MOM intenzivno sodelujemo na
tečajnikov, ki se učijo tega izredno je, Madžarske, Srbije, Turčije, številnih sestankih in aktivnostih,
zanimivega jezika gluhih ljudi. V Češke, BIH ter Hrvaške. Skupaj kjer opozarjamo na težave gluhih,
začetni tečaj se je vključilo več kot se je turnirja udeležilo preko 300 naglušnih in gluhoslepih ljudi in
40 oseb, kar kaže na pravilno odlo- športnikov in 100 navijačev. Tur- vseh invalidov. Zelo veliko truda
čitev društva in zagotavljanje pogo- nir se je odvijal v več športnih in prizadevanja ter pozitivnega
jev za spodbujanje slišeče okolice k dvoranah na Taboru-futsal, Biote- pristopa smo vložili v vodstvu
učenju slovenskega znakovnega hniške šole-futsal in Srednje tehjezika.
niške šole na Teznu. Po turnirju je
bila v Štuku podelitev pokalov
»Poročila za leto 2014«
V strokovni službi društva smo pripravili poročila za preteklo leto in
jih oddali našim sofinancerjem.
Sklicali bomo sestanek Nadzornega
odbora in Upravnega odbora ter
določili termin za sklic redne skupščine društva. Na skupščino Društva bomo povabili tudi predstavnike
Zveze gluhih in naglušnih Sloveniji
ter predstavnike občin in jim podrobneje predstavili delo v Društvu ter
izvajanje posebnih socialnih programov in aktivnosti članov.

najboljšim ekipam, igralcem futsala in igralkam odbojke. Več kot
350 gostov se je lepo urejenem
okolju ob bogatem programu družilo do jutranjih ur.
»Brezposelnost«
Eden največjih problemov gluhih
in naglušnih članov s katerim se
ponovno srečujejo številni

Sveta invalidov, da smo županstvu
in pristojnim službam MOM predstavili težave s katerimi se vsakodnevno srečujemo invalidi. Gluhi in
naglušni bomo sodelovali z željo,
da predstavimo svoje življenje v
svetu tišine in predvsem težave na
različnih področjih.
Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem in sovrstnikom v
času družabništva ob sredah in
petkih, ter tako s skupnimi močmi
in svojimi predlogi pripomorete k
še bolj aktivnem izvajanju posebnih socialnih programov v matičnem društvu v Mariboru in podružnici na Ptuju.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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OBISKAL NAS JE DEDEK MRAZ
V sredo 17. decembra nas je obiskal Dedek Mraz, ki je obdaril 18 otrok gluhih in naglušnih staršev.

Prihod

Pozdrav otrokom

Iskrice

Za otroke smo pripravili krajši kulturni program. Pripravili smo jim pobarvanke, katere so z veseljem
pobarvali in jih pogostili s sladkimi dobrotami.

Pripravljena miza

Barvanje

Ogleduje pobarvanko

Da pa je bilo veselo pričakovanje še večje, je Dedek Mraz obdaril vsakega otroka posebej.

Pričakovanje

Darila

Obdarovanje

V zahvalo smo mu še zapeli otroško pesmico.

Veselje

Le kaj sem dobila

Skupinska slika

Sledilo je še fotografiranje z Dedkom Mrazom.
Lidija Salamon, strokovna sodelavka
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JANKO PLESEC
Življenje je nepredvidljivo, včasih
lepo in veselo, drugič nesrečno in
žalostno, največkrat pa človek sam
ne more izbirati, kako bi rad živel,
ampak mora živeto tako, kot mu je
življenje dano.

Janko Plesec

V društvu gluhih in naglušnih Maribor mi je bila dodeljena naloga osebne asistentke našim gluhim članom. Vsaki ponedeljek sem se z
veseljem odpeljala na Ptuj, kjer me
je čakal gospod Janko Plesec, ki je
gluh in slep. Vsakič posebej mi je
povedal, da me je težko pričakoval,
de se je vsakega mojega obiska
veselil, skratka prijeten in prijazen,
poln optimizma in dobre volje je ta
naš Janko. Rada sem ga obiskovala,
kajti je zelo zgovoren gospod, vedno sva našla temo za pogovor, čeprav ga pesti veliko zdravstvenih
težav je vedno dobre volje, nikoli
ne tarna,rad pripoveduje tudi šale.
Zelo rad je šel z menoj v trgovino,
saj to je bil zanj sprehod, na katerega sam ni mogel, saj je slep.
Življenje mu ni bilo naklonjeno,
rodil se je gluh in zelo, zelo slaboviden. Z operacijami si je izboljšal
vid, a le za kratek čas. Bil je zaposlen, a se je mogel prekmalu upokojiti, saj je čisto oslepel, ima tudi
sladkorno bolezen. Živel je sam v
stanovanju, vendar ga je mogel
zaradi razveze prodati in 1. septem-

Stran 6

bra se je preselil v novo domovanje , v dom starejših občanov v Štore. Pomagala sem mu pri pripravi
na odhod in na prvi dan novega
šolskega leta je tudi Janko zapustil
svoj bivši dom, in odšel v Štore.

Danes, 26 septembra me je Janko
poklical in mi povedal, da pogreša naše društvo, druženja z asistentkami, še posebej menoj, saj
pravi, da sva midva imela poseben odnos, veliko sva se pogovarjala, imela sva poseben sistem
dela, skratka zelo sva se razumela. Tudi sama, morem priznati,
sem se navezala na Janka, najino
slovo je bilo po pričanju njegove
sestre in žene, ki sta bili na dan
selitve zraven zelo ganljivo, solze
sem obrisala v avtu. žalostna sem
bila, obenem pa vesela, saj je
Janko šel v dobre roke doma staPomoč pri
rejših Štore, danes mi je povedal,
nakupovanju
da je tam srečen, da se je že
Z težkim srcem se je odločil, da
navadil na novo okolje in drugačzapusti svoj dom in ga zamenja za no življenje. Prosil me je, da naj
dom starejših, ko pa je odločitev
pozdravim celotno društvo, še
padla se je sprijaznil in pristopil k posebej pa gospoda Kotnika in
delu, ter selitev pripravil v enem
gospo Lidija, ki mu je veliko
mesecu. Bila sem prisotna pri pod- pomagala.
pisu pogodbe, peljala sem ga tudi
na center za socialno delo, kjer je Prenesla sem pozdrave na drušpostoril še preostale potrebne listi- tvo, iz društva gluhih in naglušne, ki so ga pospremile v dom v
nih po vračamo pozdrave v Štore.
Štore.
Janko, želimo ti, da živiš kar se
da mirno, lepo življenje še naprej, poslušaj petje ptic na tvoji
terasi, saj si jih vedno oboževal.
Povabil si me na obisk, verjemi,
da te bomo iz društva prišli obiskat. Janko, srečno!

Nakupovanje v trgovini

Življenje teče dalje po istih tirnicah, le Janko se je mogel navaditi
na novo okolje, kajti doma je poznal vsak vogal, vrata, omare, skra- Janko Plesec in Dragica Tkalec
tka vse do potankosti, v Štorah pa
bo mogel prilagoditi vsaki korak
novemu okolju.
Zapisala: Dragica Tkalec

ODPRAVLJENA NAPAKA MINISTRSTVA
ZA ZDRAVJE - NI VEČ OMEJITEV ZA
GLUHE VOZNIKE
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov
motornih vozil
Na podlagi 1., 2., 3. in 11. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) ministrica
za zdravje izdaja

PRAV I LN I K
o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih
vozil
1. člen
V Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11) se v
Prilogi I:
– pod »2. SLUH« 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Za voznike prve skupine gluhost oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti
vozniškega dovoljenja.«;
– pod »7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima
duševne motnje (prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij),
duševne manjrazvitosti, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje
razsodnosti, vedenja in prilagajanja.
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa
na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi oziroma vodi. Če obstaja tveganje za
poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujoče stanje, se zmožnost za varno vožnjo motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.«.
2. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2014
Ljubljana, dne 4. junija 2014
EVA 2014-2711-0046
v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica vlade
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IZLET V STRUNJAN, 16. 11. 2014
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor skrbi za svoje člane v
smislu športa, rekreacije, za razne
delavnice in izlete . Preteklo leto
smo organizirali pozno v jeseni
izlet na primorsko, natančneje
odpravili smo se na »kakijado« , ki
je v Strunjanu tradicionalna in je
bila tokrat že 14 .po vrsti.

kaki

Člane društva sem povabila na prireditev v Strunjan, katero jaz obiskujem že nekaj let zapored in naši
člani so se mi z veseljem pridružili.
V nedeljo, 16. november so se
zbrali zjutraj pred društvom in z
avtobusom so se veselo podali
novim dogodivščinam naproti. Na
avtobusu sicer nisem bila, ker sem

Po mojem pozdravu na avtobusu
smo se odpravili v Portorož. Tam
sva z Kajo stopili vsaka na svoje
delovno mesto, jaz na klop v parku, Kaja pa je našla svoj prostor
meter nad menoj, na zidu nad
klopjo. Nasmejali sva naše člane,
vendar sva potem povedale naš
program, ki smo ga pripravili.
Nekaj izletnikov je ostalo v Portorožu, katerega so si dodobra
ogledali, kajti Portorož je mesto
rož in vsega lepega in tam se
vedno kaj dogaja, tudi pozimi.
Druga skupina je šla z menoj na
pohod in šli smo peš v Strunjan.
Šli smo
mimo portoroškega
avditorija, ker so vsako leto
melodije morja in sonca, ter druge večje prireditve, podali smo se
skozi predor Valeta , dolg je pol
kilometra in je pred veliko leti
povezoval železniški promet med
Trstom, Koprom in Rovinjem.

Predor Valeta tunel je dolg 550 m

V Strunjanu

prejšnji dan vodila drugo društvo na
izlet in sem ostala v Strunjanu, ter
počakala na avtobus iz Maribora
na postaji. Za krasno vzdušje na
avtobusu sem bila seznanjena preko
telefona in vesela sem bila, da so se
moji izletniki tako sprostili in se
izleta veselili vse od Maribora do
končne postaje, kjer sem jih z veseljem sprejela.
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Razposajeni, kot iz vrtca smo
korakali skozi zanimivi predor,
ki je urejen za kolesarje in je pešpot za pohodnike, skrivali smo se
v luknjah, ki so izdelane po predoru in čakali fotografa, da obeleži naše norčije, skratka zabavali smo se vse do Strunjana. Vreme je bilo krasno, ravno dovolj
toplo, da je bila hoja prijetna in
zabavna, trajala je pol ure. Naš
fotograf Tomi je bil dobro razpoložen in je slikal vsak trenutek,
ki mu je bil zanimiv, tako da je

nastalo čez 800 slik.
Namestili smo se v strunjanski restavraciji, kjer smo imeli kosilo.
Počakali smo še preostale člane, ki
so prišli z avtobusom in imeli smo
krasno kosilo, šef pa nas je počastil
z brezplačno pijačo. Po dogovoru z
direktorjem krajinskega parka
Strunjan so nas spustili čez soline
in nam poslali vodiča, ki nam je
brezplačno povedal potek pridelave soli, bilo je zanimivo slišati
stvari, ki si jih človek ne zna predstavljati, potem pa izveš vse, kar je
bilo nejasno. Zahvalili smo se
vodiču solin in se odpravili naprej.
Radovednost nas je popeljala naravnost do najvišje klifne stene celotnega jadranskega morja , ki je
visoka 80 metrov. Veliko slik je
nastalo prav tam, veliko se jih je
hotelo nanjo povzpeti, no vsaj za
sliko. Odpravili smo se na zadnji
ogled, to je šotor, v katerem se je
odvijala »kakijada« . Ker je bilo
leto za kakije zelo neugodno, saj je
več kot polovico pridelka uničil
mraz in toča, je bilo bolj malo
kakija za prodajo, ker smo prišli
pozno, ga žal nismo več dobili,
vsako leto do sedaj pa ga je bilo za
izvoz.

Praznik kakijev

Žal, narave ne moremo krotiti, posledice pa vendarle čutimo. V šotoru smo si ogledali stojnice z izdelki
iz kakije, nekateri so si tudi kaj
kupili, videla sem veliko članov, ki

so kupili kakijevo čokolado, ki je
naravnost krasna na pogled in je
zelo dobra. Čas je tekel, kot za
stavo in obljubljal se nam je
odhod.
Poklicala sem šoferja, da je prišel
po nas, medtem pa sva s Kajo
pozdravile in se zahvalile našim
krasnim izletnikom. Znova sva se
pošalili, šli sva čez cesto, se obrnili vstran , se podprli v bok in čakali.
Ko sva slišali smeh, sva se obrnili
nazaj in seveda dokončali najino
predstavo z pozdravnim govorom,
zahvalo za sodelovanje, zaželela
pa sem našim članom seveda srečno pot domov, posvarila sem
šoferja, da mi jih pripelje srečno
domov, se zahvalila predsedniku
Bedotu in sekretarju Kotniki , da
sta omogočil mojo zamisel o izletu
in sodelovanje. Milanu Kotniku
gre posebna zahvala za pomoč pri
prevažanju vozička z našo članico
Jano Longar, ki je bila izleta neizmerno vesela, vendar je potrebovala pomoč, tudi sama sem jo prevažala.

pospravila kovčke in se z možem
odpeljala v Maribor.

Predstavitev programa
Tolmačenje na avtobusu

Hvala predsedniku in sekretarju,
zahvala gre tudi našemu vztrajnemu fotografu Tomiju, posebna
zahvala pa tebi Kaja, bila si moja
desna roka, kjerkoli sem se pojavila, karkoli sem hotela povedati,
bila si tam in posredovala moje
besede naprej. Največja zahvala
pa gre seveda vsem izletnikom,
vsem mojim članom, ki so se na
izlet prijavili in bili del čarobne
skupine, ki je korakala po mojem
krasnem Strunjanu, čeprav nekateri, ki niso bili z nami ne mislijo
tako, Strunjan je zame najlepši
kamenček v mozaiki slovenskega
primorja, del moje duše, tukaj
sem doma.

Zaploskali smo

Gostilna Strunjan - Mirjana
Mozgan s.p.

Neizmerno vesela

Skupinska slika

Dan je minil krasno, nasmejani
obrazi so povedali vse o poteku
izleta, bučen aplavz in zahvale so
povedale več kot besede, prijetno
utrujena sem se na križišču poslovila od mojih izletnikov, pomahali
smo si v slovo in jaz sem znova
ostala v mojem Strunjanu,

Predstavitev pridelave soli

Zapisala: Dragica Tkalec
Trojane - na kavici in krofih
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MEDNARODNI TURNIR »FUTSAL« IN
»ODBOJKA«, 24.1.2014
Prihod v dvorano Lukna ob 7h, kjer je bil zbor vseh tekmovalcev. Skupina D: ekipa LPSKN PRAGUE
(A), GŠF LJUBLJANA (B), MNK MARJAN SPLIT, KARTALSPOR in GSZ GRAZ. Pripravil sem fotoaparat in opravil nekaj skupinskih slik s tekmovalnimi ekipami.
Na Mednarodni turnir v fustalu in odbojki se je prijavilo rekordno število ekip in sicer vsega skupaj jih je
bilo 21 ekip. Od tega se jih je prijavilo iz 9 različnih držav. V lanskem letu je bilo prijavljenih 10 ekip.
Tekmovalne ekipe so bile iz naslednjih držav: Poljska, Bosna, Hrvaška, Turčija, Češka, Slovaška, Srbija in
Nemčija. Ponosni smo, da je v tekmovanje bilo vključeno toliko držav…

Dvorana Lukna

Začeli so igrati Fustal

Ekipa: GŠF Ljubljana (B)

Ob 10.00 uri sem se preselil v dvorano UŠC LEONA ŠTUKLJA. Tukaj so tekmovale ekipe v skupini A in
B. To so bile ekipe: DGNP MARIBOR, ŠKN TRENČIN, GŠF LJUBLJANA (A), SSK VITKOVICE,
SKN HRADEC KRALOVE, »SRBSKA ATINA« NOVI SAD, SDG KRAGUJEVAC, LPSKN PRAGUE
(B), DEAF TEAM BANJA LUKA in WIENER GEHORLOSEN 1901. Med odmorom je bilo poskrbljeno
za malico in vodo. Tekmovanje so spremljali licenčni sodniki, ki so zapisovali rezultate.

Ekipa: DGNP Maribor

Intervju za Kotnik

Igre v fustal

V dvorani Biotehniške fakultete (Antonia) je ob 13.00 uri tekmovala skupina C, ki so jo sestavljali: SUG
NOVA GRADIŠKA, GSV STRAUBING, HOME STORE INSTANBUL, ŠKN NOVE ZAMKY in GSV
BAMBERG. Četrt finale so potekale v dvorani Biotehniške fakultete (Antonia).

Igra fustal
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Počitek in gledalcev

Zmagovalec za četrti finale

Naša ekipa iz Maribora kljub dobri borbenosti se ni uvrstila v četrtfinale, saj nam je manjkalo nekaj točk.
Moramo pa tudi priznati da so igralci iz drugih ekip oziroma držav igrali zelo dobro. Imeli smo štiri skupine. Turnirji so se odvijali v treh dvorana v Mariboru. Končne četrtfinale in finale so zaslužene ekipe
odigrale v dvorani Leona Štuklja.

Rezultati:

1. SUG NOVA GRADIŠKA (Hrvaška)

Gledalci in navijači

2. HOME STORE ISTANBUL
(Turčija)

3. SSK VITKOVICE (Češka republika)

Sodniki

Maser

Zmagovalec na Hrvaška
Zapisnikar

Zapisal: Tomislav Divjak
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DAN SLOVENSKEGA
ZNAKOVNEGA JEZIKA
Prihod iz Cerkvenjaka v Maribor ob
6.45 uri na železniško postajo. Službeni avto me je čakal na železniški
postaji in odpeljali smo v Poljčane,
kjer se nam je pridružil Milan Kotnik.
Pot smo nadaljevali do Ljubljane,
kjer smo na parkirišču Dalmatinove
ulice pustili službeni avto in peš
nadaljevali pot do stavbe državnega
zbora RS.

jutri«. Nadaljeval je Boris Černilec, direktor Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana, z naslovom
teme »Gluhi v Zavodu«.

Pozdravni nagovor

Dr. Damjana Kogovšek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Colin Allen, predsednik Svetovne
zveze gluhih.

Dr. Ádám Kósa, poslanec Evropskega parlamenta, je izbral temo
»Znakovni jezik«, Marjetka Kulovec, Zavod za gluhe in naglušne
Prispeli smo v Ljubljano
Ljubljana, pa je govorila »Pomen
Pri vstopu smo morali vsi obisko- znakovnega jezika v izobraževanju
valci izpolniti posebno prijavo za gluhih«.
vstop. Moja naloga je bila, da poskrbim za fotografiranje.
Pozdravni govor je imel Matjaž
Juhart, sekretar ZDGNS, sledil mu
je Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS in nato Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic
RS. Pozdravil nas je še predsednik
Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije Mladen Veršič. Preko
video projekcije pa se je predstavil
Colin Allen, predsednik Svetovne
zveze gluhih.

Dr. Ádám Kósa, gluh poslanec
Evropskega parlamenta

Dr. Damjana Kogovšek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, je izbrala
temo »Pomen znakovnega jezika
pri oblikovanju identitete gluhe
osebe«, Jasna Bauman, direktorica
Na temo »Moje roke so moj jezik« Zavoda Združenja tolmačev za sloje govoril Matjaž Juhart.
venski
znakovni
jezik,
pa
»Znakovni jezik – včeraj, danes,
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Sledil je odmor za pijačo in kavico. Takrat sem opravil nekaj
fotografij državnega zbora RS.
Ponovno smo se vrnili nazaj v
predavalnico državnega zbora
RS, kjer sem lahko prosto slikal.
Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide na
Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, je povedala nekaj na temo
»Oris stanja«.

Bedrija Črešnik in Milan Kotnik

Dr. Simona Bergoč, vodja Službe
za slovenski jezik na Ministrstvu
za kulturo, je nadaljevala na temo
»Uveljavljanje in razvoj slovenskega znakovnega jezika v Resoluciji o nacionalnem programu za
jezikovno politiko 2014-2018«.

Predavanje je zaključil mag. Gregor Mohorčič, v.d. generalnega
direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, naslov
teme
»Tolmač v šolskem sistemu«. Predavanje se je zaključilo ob 13.30
uri.

Uvod se je pričel s slovensko himno, nadaljeval s kulturno predstavo
gluhih »Abeceda« in govorom
Mladena Veršiča, predsednika
Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije. Proslava se je zaključila
z gledališko predstavo gluhih.
Celoten program sta povezovala
Nina Orešnik in Vid. Pozno ponoči
smo se vrnili v Maribor.

Nastop DGN Podravja Maribor

Zaključek posveta v državnem zboru

Nastop »Neisha«

Sledil je filmski program, kjer smo
si ogledali film »PLEME«. Po
končanem filmu smo odšli na
kosilo.

Proslava ob dnevu SZJ

Zaključek proslave

Skupinska slika »PLEME«

Voditelja Nina Orešnik in Vid Valič

Gluhi iz cele Slovenije smo se srečali na kulturni proslavi, ki se je
pričela ob 18 uri.

Mladen Veršič in Milan Kotnik

predsednik Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije Mladen Veršič
Družabno srečanje

Zapisal: Tomislav Divjak
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ZNEBIMO SE STRESA V 4 KORAKIH
STRES JE TELESNI VEDENJSKI
ODZIV ČLOVEKA NA SITUACIJO, KI
SE JI MORA PRILAGODITI. KO SMO
POD STRESOM, NAŠE TELO IZLOČA
VELIKE KOLIČINE HORMONA KORTIZOLA. NJEGOVA NALOGA JE PRIPRAVITI TELO NA AKCIJO, S KATERO
SE ODZOVE USTREZNO OKOLIŠČINAM. KORTIZOL ZVIŠA KRVNI
TLAK, POVEČA KOLIČINO SLADKORJA V KRVI TER ZMANJŠA ODZIV
IMUNSKEGA SISTEMA NA VNETJE.
VITAMIN C ŠČITI IN POMAGA PRI
PRESNOVI MAŠČOB
Ljudje pod stresom pogosto jedo karkoli,
ne da bili pozorni na vrsto živil in njihovo
kakovost. Hrana je pogosto tudi ››tolažba‹‹
v težkih situacijah, čeprav bi ravno takrat
morali posebno pozornost posvetiti prehrani. 20-minutni izbruh jeze na primer povzroči izgubo 300mg vitamina C. Hrana,
bogata z vitaminom C, pomaga uravnotežiti valove kortizola, ki naše telo pripravi na
pozicijo ››boj ali beg‹‹. Vitamin C, ki ga
mora človek sicer v telo vnesti s hrano
(večina sesalcev ga proizvaja sama, ljudje
pač ne), je pomemben za pravilno delovanje imunskega sistema. Zato moramo, kadar
smo pod stresom, poskrbeti za dovoljšen
vnos. Zdrava odrasla oseba potrebuje okoli
100 miligramov vitamina C na dan. Nosečnice naj bi ga zaužile 110 mg, doječe matere 150 mg in kadilci vsaj 150 mg. Med
boleznijo se ta količina poveča tudi za 100
%. Vitamin C sodeluje tudi pri tvorbi karnitina, spojine, ki maščobe pretvarja v
energijo. Zaščita pred okužbami in padcu
odpornosti zaradi stresa vedno vključuje
tudi povečanje vnosa vitamina C.
SMEH, GIBANJE, VODA
Smeh sproti telo in duha ter preprečuje in
zmanjšuje stres. Učinke smeha lahko primerjamo z relaksacijo, ki jo čutimo v topli
kopeli ali ob rekreaciji. Dobra komedija,
družba veselih prijateljev, sprehod, pri
katerem se prepotimo, nas sprostijo in povzročijo izločanje endorfinov. Gre za skupek encimov ter prenašalcev živčnih
impulzov, ki imajo analgetično in anksioli-
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tično delovanje ter izboljšujejo razpoloženje (povzročijo občutek sreče, evforijo).smeh enako kot telesna aktivnost sproži izločanje endorfinov v možganih ter
tako krepi imunski sistem ter zmanjšuje
stisko zaradi stresa.

HRANA, BOGATA Z
VITAMINOM C, POMAGA URAVNOTEŽITI
VALOVE KORITZOLA,
KI NAŠE TELO PRIPRAVI NA POZICIJO ››BOJ
ALI BEG‹‹.
OREŠČKI VIR OMEGA 3
Stres ni le subjektivno doživetje. Intenzivne stresne situacije se kažejo v telesnih
reakcijah ter spremembah vedenja in psihe. Ko smo pod stresom, intenzivno črpamo zaloge vitaminov in mineralov, zato
se njihova raven v krvi in tkivu zniža.
Pomagamo si z uživanjem oreščkov. Tako
v telo vnašamo omega 3 maščobne kisline, ki dokazano zmanjšujejo stres. Gre za
večkrat nasičene maščobne kisline, ki jih
človeško telo nujno potrebuje za normalno delovanje, ne more pa jih proizvesti
samo. Zato jih moramo zaužiti s hrano
oziroma kot prehransko dopolnilo.
Najboljši viri omega 3 so ribe in morski
sadeži, med rastlinskimi viri pa prevladuje
laneno olje.
DIHANJE ZA SPROSTITEV
Ko smo napeti, se mišice nategnejo, dihamo pa kratko, plitko in neenakomerno.
Zato v takih trenutkih zavestno začnemo
dihati drugače: s trebušno prepono – mišico, ki ločuje prsi od trebušnega dela. Ko
vdihnemo, se prepona zniža, pri čemer se
trebušne mišice upognejo navzven in s
tem ustvarijo prostor, v katerega se lahko
pljuča razširijo. Zavestno sproščanje trebušnih mišic pri vdihu preponi dopušča,
da se bolj zniža, kar pušča več prostora za
razširitev pljuč. Sprostimo trebuh in se
osredotočimo na to, da je naš izdih počasen in dolg. Spodnji del trebuha naj se
rahlo dviga in spušča. Ramena se ne dvi-

gujejo, dihamo skozi nos in v naravnem
ritmu. Tehnika je preprosta in jo lahko
nemoteno izvajamo, tudi ko smo obkroženi z drugimi ljudmi.

ZAVESTNO SPROŠČANJE TREBUŠNIH MIŠIC
PRI VDIHU PREPONI
DOPUŠČA, DA SE BOLJ
ZNIŽA, KAR PUŠČA
VEČ PROSTORA ZA
RAZŠIRITEV PLJUČ.

Vir: Revija Moje Zdravje

DRUŽABNO SREČANJE »PARTY«
V ŠTUKU, 24. 1. 2014
Podelitev pokalov najboljšim trem ekipam smo organizirali na Štuku, kjer smo pripravili krajši kulturni
program in šaljive igre z druženjem in zabavo. Prireditev se je pričela ob 18.00 uri.
Dvorana se je začela polniti in program je stekel. Veseli smo bili, da so se v šaljive igre vključili tudi naši
tekmovalci iz tujine. Bilo je zabavno. Pokale so prejeli:
Odbojka: 1. mesto je SSC Budapest (Madžarska), 2. mesto je Power deaf women (Slovenija) in 3. mesto “Srpska Atina” Novi Sad (Srbija).
Fustal : 1. mesto SUG NOVA GRADIŠKA (Hrvaška), 2. mesto Home Store Istanbul (Turčija) in 3.
mesto SSK Vitkovice (Češka republika).

Pokal

Disco Leona Štuklja

Šaljive igre

Zmagovalka odbojka

Podelitev pokali

Zmagovalec fustal

DJ in tehnika

Najboljši napadalka,
obramba, organizacija

10. mednarodni turnir v fustalu

10. obletnica mednarodnega turnirja v fustalu je potekala po načrtih in je bila uspešno izvedena. Iskreno
se zahvaljujemo vsem igralcem in prostovoljcem, ki so nam pomagali pri sami organizaciji.
Zapisal: Tomislav Divjak
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NOVA PAKETA TUŠMOBIL PREMIUM IN
MOBILNI INTERNET
Od 1.10.2014 bo možno v vseh
Posebni pogoji naročniških pakeposlovalnicah in posredniški mreži tov “PREMIUM” in za pakete
Tušmobila skleniti ponudbo za Glu- MOBILNI INTERNET veljajo
Posebni pogoji naročniških paketov “MOBILNI INTERNET”, ki
med drugim določajo, da se hitrost
prenosa podatkov v paketu PREMIUM XL v radijskem omrežju
Tušmobila po porabljenih 25GB
prenosa podatkov omeji na največ
128 kbit/s ter da se hitrost prenosa
podatkov v paketu MOBILNI
INTERNET XXL po porabljenih
40GB prenosa podatkov omeji na
he in Naglušne.Ponudba je na voljo največ 128 kbit/s. Vključenih koliod 1. 10. 2014 dalje.
čin paketov ni mogoče porabiti za
klice in druge storitve (SMS,
Prodajna mesta Tušmobila
MMS, prenos podatkov; skupaj s
klici “storitve”) na posebnih in
Posebna ponudba v sodelovanju
komercialnih številkah, ali storitve,
z Zvezo društev gluhih in nagluš- nacionalnega gostovanja se ki so
nih Slovenije omogoča vsem člaprejete ali vzpostavljene iz tujine
nom, ki se s člansko izkaznico izkažejo kot člani društev Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije, da ob
sklenitvi kateregakoli paketa z družine Premium ali kateregakoli
paketa z družine Mobilnega Interneta s sočasno vezavo z aneksom za
popust prejmejo 25% popust na
mesečno naročnino za obdobje 24
mesecev ter s sočasno vezavo z
aneksom za razširjeni paket z Opcijo telefon za obdobje 12 ali 24
mesecev prejemejo 10% popusta na
naročnino. Popust se obračuna od
dne sklenitve aneksa za popust ali
aneksa za razširjeni paket z Opcijo
telefon. Ponudba velja od
01.10.2014 do spremembe ali preklica. Za pakete PREMIUM veljajo

v omrežju ponudnika ali klice v
tujino. Prenos podatkov obračuna
posebej. Vse ostale storitve se
obračunavajo v skladu s cenami
določenimi v Osnovnem ceniku
storitev v notranjem prometu,
Mednarodnimi tarifami za klice v
tujino za naročnike in veljavnimi
cenami gostovanja. Navedene
blagovne oz. storitvene znamke
so registrirane znamke njihovih
lastnikov. Določenih modelov
mobilnih terminalov morda ne bo
na voljo na vseh prodajnih mestih. Cene vsebujejo
DDV.Tušmobil ne odgovarja za
morebitne napake v besedilu.Več
na www.tusmobil.si, brezplačni
tel. 070 700 700 in poslovalnicah
Tušmobila.

Cenik za gluhi paket
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Vir:TušMobil.si

ZAHVALA
Zahvaljujemo se lastniku pekarne,
Branik Pek - Promet, Partizanska 29
iz Maribora.
Jaz več krat zavijem v pekarno Branik na malico na kos pizze, makovo
štručko, čokoladni rogljiček.
Nekaj časa nazaj, ko sem jedla pizzo
v pekarni me je gospod Krasniku
postregel in sva se malo pogovarjala,
pomislila sem na gluhe, kako bi bilo
lepo, če bi gospod včasih gluhim ljudem odstopil 1 dan staro pecivo in
kruh pa sem kar na glas to razmišljala in gospoda kar vprašala . Gospod
mi je povedal, da 1 dan stari kruh in
pecivo odkupi eden gospod, da bo on
za gluhe spekel sveže pecivo in na
društvo pripeljal. Tako je tudi naredil
v sredo ob 18 uri me je poklical, da
naj pridem pomagati pecivo prinesti
v društvo.

Pekarna Branik

dobro voljo ,da je pripravljena
nam donirati pecivo .V petek
je naš pridni Sead ,odšel na
Pragersko in pripeljal pecivo v
DGNPM ,katero je naš,Sekretar
Milan Kotnik odpeljal na Ptuj v
Društvo. 13.12.2014,so se člani
in obiskovalci posladkali ,pecivo
in piškote pa pohvalili .Še enkrat
iskrena hvala, na dobrosrčnosti
in pomoči pekarni Hlebček.

Pripravila: Ljiljana Podpečan
Zahvaljujemo se Pekarni Hlebček.d.o.o. za donacijo peciva za
našo, Podružnico Ptuj. Katera je
13.12.2014. proslavlja 5, obletnico
delovanja Društva Ptuj. Gospo:
Mileno sem poklicala in poprosila,če bi bila pripravljena nam
Donacija Pekarne Hlebček
donirati kašno pecivo, kekse.
Gospa Milena je pokazala takoj
Pripravila: Ljiljana Podpečan

SOBOTNA ŠOLA V JAKOBSKEM DOLU
Sobota, obsijana s soncem ob 7:15
uri. Zberemo se pred šolo. Pedagoginja Petra Cimerman nas odpelje v
Jakobski dol. Polni smo radovednosti, kaj bomo točno ta dan počeli v šoli
Jakobski dol.
Razdelili smo se v tri skupine. Prva
skupina je kolesarila, druga se je učila
znakovnega jezika, tretja pa se je
sprehajala po poteh Jakobskega dola.
Pri znakovnem jeziku, katerega sem
se udeležila tudi jaz, smo se učili,
kako se sporazumevajo gluhi. Naučili
smo napisati svoje ime, kako se
pokažejo živali, dnevi,…
Ob 10:00 uri sta prišla gosta, gluh
gospod in tolmačka. Gluh gospod
nam je povedal (pokazal z rokami) o
svojem življenju.
Po končanem predavanju gluhegagospoda smo se šli igro gluhi telefon, s
katero se je tudi ta dan končal.

Tako smo preživeli nekaj ur v
svetu gluhonemih in spoznali, da
je tudi takšno življenje lahko
lepo, če ga znaš ceniti.
Ob 12.00 uri smo se odpeljali z
Jakobskega dola nazaj na Sveto
Ano.

kolesi. Pot je trajala približno 2
uri. Med vožnjo smo si ogledali
Jurovski dol in poskušali ugotoviti kateri kraji in gore nas obdajajo. Vožnja je bila zelo zabavna
in zanimiva. Po končani vožnji
smo se odpravili v delavnico, ki
jo je vodila učiteljica Petra
Cimerman. V delavnici smo se
pogovarjali z gluhonemim gospodom. Ta nam je nekaj povedal o
svojem življenju. Ob tem pa smo
se tudi naučili nekaj znakov znakovnega jezika.

Ana Polanec 7.b
V soboto 13.9.2014 smo se
nadarjeni učenci OŠ Sv. Ane
odpravili v Jakobski dol. Tam
smo se vozili z električnimi
(Melani Djura, 9. razred)
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KOSTANJEV PIKNIK, 22. 10. 2014
Na dvorišču našega društva smo se kljub slabemu in mrzlemu vremenu zbrali člani Društva GNP Maribor
na kostanjevemu pikniku.

Družabno srečanje članov društva

Priprava na kostanjev piknik

Moški so se izkazali, da so spretni pri rezanju kostanjev.

spretni pri rezanju kostanjev

Naši prostovoljci
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Vsi pomagamo

Prostovoljci se sladkajo s kostanji

Tudi ženske niso od muh. peka kostanjev je Bernardi Maček šla dobro od rok, saj je kostanje odlično pripravila in spekla.

Bernarda Maček peče kostanje, odlično je spekla

Družabno srečanje na kostanjevem pikniku

Andrej Trifunovič in Ljiljana Podpečan
sta pripravila pecivo

Pecivo se pripravi in postreže

Vroči pečeni kostanji so nam ogreli naše mrzle dlani.

Domačim moštom

Hmm, kako dišijo kostanji

Zraven dobro pečenih kostanjev smo se še posladkali s
Avtor:
pecivom in domačim moštom.
Avtor fotografije:

Lidija Salamon
Strokovna sodelavka
Tomislav Divjak
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH:

10. GLEDALIŠKI FESTIVAL GLUHIH
(objavljeno 14. oktober 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/2014/10/14/10-gledaliski-festival-gluhih/
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

CASTRUM MARCHBURCH, 850 LET OD
PRVE OMEMBE MARIBORA,
(objavljeno, 14. oktober 2014)
Spletna stran:
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/castrum-marchburch-850-let-od-prve-omembe-maribora/348675

MARTINOVANJE
(objavljeno, 11. november 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE OB DNEVU

(objavljeno, 14. oktober 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

MEDNARODNE ŠPORTNE NOVICE OKTOBER (objavljeno, 16. oktober 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

TEHNIČNI PRIPOMOČKI - NAJVEČJA PRIDOBITEV LETA 2014 (objavljeno, 28. december
2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/2014/12/23/prisluhnimo-tisini-tehnicni-pripomocki-najvecja-pridobitev-leta-2014novoletna-poslanica-predsednika-zveze/

5. OBLETNICA PTUJSKE PODRUŽNICE
(Objavljeno, 29. december 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

NAJDALJŠA NOČ V LETU (objavljeno,
30.december 2014)
Spletna stran:
http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/spletna-tv/

NEPRIJETNO PRESENEČENI, ŠOKIRANI IN
ŽALOSTNI (objavljeno, 16. december 2014)
Spletna stran:
http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201412166081639
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RDEČI KRIŽ – MARIBOR
SO PODARILI 10 ZABOJEV JABOLK
Rdeči križ Slovenije, poslovna enota Maribor je 22. 10. 2014 podaril Društvu gluhih in naglušnih Podravja
Maribor 10 zabojev jabolk.

Odpelji na društvo v skladišče
Rdeči križ Maribor

Zahvaljujemo se naši sodelavki Ljiljani Podpečan, ki je vložila svoj trud in se povezala z RK Maribor.

Ljiljana Podpečan

RK Maribor in Ljiljana Podpečan

Iskrena hvala Rdečemu križu Maribor za podarjena jabolka, ki jih bomo razdelili med socialno ogrožene
člane našega društva.

shranjevanje jabolk

Prostovoljci so pomagali odnesti jabolka
v društvo
Avtor:

Lidija Salamon
Strokovna sodelavka
Avtor fotografije: Tomislav Divjak
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RAZVEDRILO
Janez je šel na obisk k prijatelju
Jožetu in se kar ni mogel načuditi,
kako lepo se je Jože vedel do svoje
žene. Velikokrat ji je povedal, kako
lepa je, kako dobro kuha in jo obsipaval z objemi in poljubi.
»Ja Jože, kaj pa je s tabo,« kasneje
pripomni Janez, »ti se pa res vrtiš
okrog svoje Francke ...«
»Ja, pred kakšnimi šestimi meseci
sem jo začel bolj ceniti,« je rekel
Jože. »Najin zakon je zdaj kot prenovljen in ne bi mogla biti srečnejša.«

~~
Nekega jutra mož ženo, ki pripravlja
zajtrk, uščipne v zadnjico in pravi:
“Veš, če bi ti malo utrdila tole, bi se
lahko znebila teh grdih spodnjic.”
Žena stisne zobe in ne reče ničesar.
Naslednje jutro jo mož zbudi s ščipanjem v prsi in pokomentira: “Veš, če bi
si malo utrdila tele, bi se lahko znebila
modrca.” Tokrat žena ne more več biti
tiho, zagrabi ga med noge in jezno
zabrusi: “Veš, če bi ti utrdil tole, bi se
lahko znebila poštarja, vrtnarja in tvojega brata!''

MEDNARODNI
TURNIR
»FUTSAL« IN
»ODBOJKA«,
24.1.2014

~~
Zvone vpraša prijatelja: ''Kako to, da te ne
Janez navdušeno odhiti domov in
vidim več s tisto blondinko?'' Prijatelj:
takoj tudi on pove svoji ženi, kako "Zdravnik mi je prepovedal, da se shajam
jo ljubi in da želi slišati vse o njez njo." Zvone: "Zdravnik?" Prijatelj: "Ja,
nem dnevu.
rekel je, naj jo pustim pri miru, če hočem
A žena, presenetljivo, bruhne v jok. še živeti." Zvone: "Je s teboj tako hudo?"
»Ja ljubica,« ves zmeden reče Janez, Prijatelj: "Ne, zdravnik je njen mož."

»kaj pa je narobe???«
»Danes je moj najhujši dan v življenju,« mu odgovori. »Zjutraj je
Lukec padel s kolesa in si zlomil
gleženj, nato se je pokvaril pralni
stroj in zdaj, povrh vsega, pa še ti
prideš domov ves pijan!!!«
~~
Močan mlad moški na gradbišču se
hvali, da lahko v moči premaga
kogarkoli. Še posebej z veseljem se
je norčeval iz enega izmed starejših
delavcev. Kaj kmalu ga je imel starejši delavec dovolj.
'Zakaj tega besedičenja ne dokažeš z
dejanji,' je rekel. 'Stavim celotedensko plačo, da lahko do konca gradbišča v samokolnici prevozim nekaj,
kar ti ne boš mogel pripeljati nazaj.'
'Velja, starček,' je odgovril mlad
moški. 'Pokaži, kaj zmoreš.'
Starejši moški je zagrabil samokolnico, pomignil mlajšemu ter rekel:
'No prav, kar usedi se notri.'
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~~
Mlada punca je utrujena od dolgega sprehoda po parku, zato se uleže na klop, da si
malo odpočije. Mimo pride klošar, sede
poleg nje in jo vprašal: ''Ali si razpoložena
za kakšno igrico?'' Punca, šokirana nad
vprašanjem, odgovori: ''Sram naj vas bo.
Kaj pa si mislite o meni?'' Klošar: ''Kaj naj
bi si pa mislil? Saj vendar ležiš v moji
postelji!''

~~
Janez gre k spovedi. Župnik ga pričaka
in mu reče, da lahko svoje kolo parkira
pred cerkvijo in sveti duh ga bo čuval.
Možakar parkira kolo in gre v spovednico. Tam mu župnik naroči, naj ponavlja za njim: ''V imenu očeta in sina in
svetega duha, amen.'' Janez ponovi: ''V
imenu očeta in sina, amen.'' Župnik ga
vpraša: ''Kje pa imaš svetega duha?''
Janez: ''Pred cerkvijo pazi na moje
kolo.''
~~
V čakalnico zasebne zdravniške ordinacije sedem dni zapored vstopi možakar in vpraša medicinsko sestro, čez
koliko časa bo na vrsti, nato pa odide.
Medicinska sestra o nenavadnem obnašanju neznanca pove zdravniku. Zdravnik ji naroči, naj neznanca, ko spet pride, zasleduje. In res. Neznanec pride v
čakalnico, vpraša sestro po čakalni
dobi in odide. Sestra pa za njim. Ko se
je vrne v ordinacijo, jo zdravnik izpraša: '' Kam je šel?'' Medicinska sestra:
''Šel je v stanovanjsko sosesko v bližini.'' Zdravnik: ''In?'' Medicinska sestra:
''Potem je vstopil v zeleni blok.'' Zdravnik: ''Pa potem?'' Medicinska sestra:
''Odpeljal se je z dvigalom v peto nadstropje, kjer mu je neka ženska odprla
vrata.'' Zdravnik: ''In potem?'' Medicinska sestra: ''Potem ji je neznanec rekel:
Ljubica moja, še enkrat lahko, tvoj
mož je še zaposlen!''

ČRNJAVIČ Stanislav
DACAJ Barbara
DRUMLJIČ Mirjana
DŽOGAZOVIČ Lazar
HERIČKO Elizabeta
HöTZL Zlatka Kaja
KLANČNIK Andrej
KOSTANJEVEC Mihael
KOTNIK Alen
KOTNIK Franc
KRČEK Robert

OPREŠNIK Marjan
PAVLIČ Milan
PERKOVIČ Roman
PESTIČEK Marija
RADIČEVIĆ Tanja
ŠKOF Aleš
TOPLAK Slavica
TRAMŠEK Denis
TREFALT Jože
TRNJAR Aleksander
ZUPANC Sonja

November
BULJUBAŠIČ Mustafa
DEBEVEC Robert
DOLAJŠ Franjo
HERIČKO Ivan
HOETZL Moritz
HRIBAR Veronika
KAR Janko
KRANJC Andrej
LESKOVAR Martin

MAR Janez
MAROLT Milan
MILENOVIČ Radovan
POLIČ Barbara
SLAVIČ Stanislav
ŠOŠTARIČ Stanko
TREFALT Marija
TREFALT Silvester
VEIT Srečko

December
AHMETAJ Marijana
ARTIČ Marica
BEGANOVIĆ Rašid
BURGGRAF Ivica
DEBEVC Matjaž
HARI Štefka
HORVAT Anton
KRAJLAH Darinka
LEŠNIK Matej
MEŠKO Peter
MIHALIČEK Lorelai
OPREŠNIK Petra

PAVLINEK Silva
PERNAT Veronika –
Zvonka
PLESEC Janko
PODPOJEC Marjan
RUSTJA Mateja
STEINER Silva
ŠKOF Dijana
TERBAUC Peter
ZIMET Ivan
ZIMET Romana
KLOBASA Štefan

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU:

Oktober
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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.

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure v mesecu 20.2., 20.3. in 7.4.2015

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.
Vsak 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
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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.
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.

DELAVNICE KUHANJA
Vsako drugo sredo 4.3, 18.3, 1.4 in 15.4 ob 15.00 bomo na društvu
organizirali delavnico kuhanja, kjer nam bo sodelavka Liljana Podpečan predstavila, kako se skuha okusno in cenovno dostopno kosilo.
Vabljeni, da se nam pridružite.

Računalniški tečaj

Vljudno vas vabimo vsako četrtek ob 12h do 14h
za računalniški tečaj
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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.
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.
TOLMAČI - PODRAVJE

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

Maribor

041/600 201

dopoldan in popoldan

LIDIJA LETONJA

Destrnik

041/282 344

dopoldan in popoldan

MARIJA KOSER

Maribor

031/316 040

dopoldan in popoldan

DORIS PIHLER

Maribor

041/616 089

od 8.00 do 18.00

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

PTUJ
2x mesečno
(Drugi in petek v mesecu)
Petek: 16:00 – 18:00

DRUŠTVO
MILAN KOTNIK
(Sekretar)
BEDRIJA ČREŠNIK
(predsednik društva)
STUDIO
ALEŠ ŠKOF
(predsednik športne
sekcije)

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

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

dgn.maribor@guest.arnes.si

041331 287
dgn1.maribor@guest.arnes.si
070/337 642

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: 18. 2. 2015
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

Sreda in petek: 17:00 - 22:00

PTUJ:

Petek: 17:00 - 22:00

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 prosto dostopno.
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

