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Vsak prvi četrtek v mesecu od 16 –
18 ure v pisarni občine Zgornja
Kungota imamo uradne ure za
člane Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor.
Informacije:
Goran Jamnikar
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SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne informacije objavljamo tudi na internetu na naši
spletni strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com

PREDSEDNIKOV UVODNIK

PREDSEDNIKOV UVODNIK

PREDSEDNIKOV
UVODNIK

Dnevi dopustov in vročih dni so
minili in po našem lepem mestu
ţe diši po prvih pečenih kostanjih.
V sredo, 18. septembra 2013,
smo se na Trgu svobode v Mariboru pridruţili Dnevu mobilnosti invalidov, ki ga je organizirala
MOM.

21. 9. 2013, smo se odpeljali na
dvodnevni izlet v Novo Gorico.
Namen izleta je bil obiskati gostitelje ob Mednarodnem dnevu gluhih in si ogledati lepote Nove
Gorice. Naše druţenje je bilo prelepo, za kar je poskrbelo tudi vreme.

Bliţa se 80. obletnica delovanja
našega društva. Skupaj s člani se
intenzivno pripravljamo na ta
velik dogodek. Sestavili smo
organizacijski odbor in zastavili
program prireditev. Naša proslava
bo potekala 26. 11. 2013 v Narodnem domu Maribor in bo vsebinsko zelo pestra s kulturnimi predstavami. V počastitev 80 obletnice bomo v oktobru in novembru
organizirali Dan odprtih vrat, razstavo v Qlandiji, strokovno konferenco o gluhoti ter izdali posebno
izdajo glasila Naš glas. Z namenom osveščanja širše javnosti o
ţivljenju v svetu tišine bomo
sodelovali z mediji in predstavljali naše dejavnosti ob 80 obletnici
društva.
Na področju športa smo znova
zelo uspešni. Društvo je bogatejše
za nekaj pokalov in medalj, ki so
si jih s svojimi odličnimi rezultati
priborili ribiči, odbojkarji in šahisti.

Moto letošnjega Evropskega tedna mobilnosti 2013 je bil »Vaš
korak za čistejši zrak«.
Na Trgu svobode so potekale
predstavitve invalidskih društev
in številne aktivnosti.
Mi smo se predstavili s pantomimo naših kulturnikov in poučevanjem slovenskega znakovnega
jezika. S Trga svobode smo krenili do podhoda pri TC City, na
pot skozi podhod in na postajo
pri zdravstvenem domu. Z avtobusom, prilagojenim invalidom
smo se odpeljali na glavno avtobusno postajo. Na vsej poti smo
ugotovili veliko pomanjkljivosti,
ki ţal prispevajo k temu, da je
naše mesto še zelo nedostopno za
invalide.

Pred nami je veliko jesenskega
dela. Ţelim si, da se ponovno
zdruţimo, zavihamo rokave in
tako pokaţemo tudi širši javnosti,
da je v slogi moč.
Lep pozdrav,
Bedrija Črešnik
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Veliko zanimivega branja boste
našli v tej dvojni številki našega
časopisa Naš glas. Vsebina je
posvečena 80. obletnici delovanja
našega Društva, saj letos 26.
novembra praznujemo 80 let delovanja Društva. Ob obletnici bomo
pripravili še številne spremljajoče
aktivnosti: Dan odprtih vrat društva, Okrogla miza o ţivljenju v svetu tišine, kamor bomo povabili strokovnjake in invalide sluha, da bodo
spregovorili o vsakodnevnih teţavah, ki tarejo to populacijo,
izdali bomo bilten ob 80. Letnici ter
organizirali svečano prireditev,
kamor bomo povabili številne goste. K sodelovanju in pripravam
vabim tudi vas drage članice in člani Društva, saj verjamem, da ste v
tej bogati 80-letni zgodovini delovanja našega društva vsak na svoj
način veliko doprinesli k pestrosti,
zanimivosti ter številnim aktivnostim in uspehom v našem svetu tišine. Ob tej priloţnosti bomo še bolj
poudarili veliko in pomembno vlogo informiranja in osveščanja članstva in širše javnosti o teţavah, ki
izhajajo iz gluhote, naglušnosti in
gluhoslepote.

»Poročilo o rednem nadzoru FIHO v društvu«
6. maja je v našem društvu potekal redni nadzor FIHA o stanju
in podatkih o porabi sredstev
FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in
storitev ter kakovosti in obsegu
opravljenega dela za leto 2012.
Ob tem je bilo ugotovljeno, da
ima naše društvo v vseh točkah
nadzora oceno zgledno in ni
ugotovila nepravilnosti pri delu
in poslovanju društva. Ta nadzor
nam daje veliko oporo pri prizadevanjih strokovne sluţbe društva, da sproti in natančno izvajamo vsa pomembna opravila,
tako s področja računovodstva,
kot izvajanja posebnih socialnih
programov kot tudi zagotovitev
naloţb v skladu s trenutno zakonodajo in tako še naprej zagotavljamo strokovne pogoje za delo
v društvu.

»Sklep Mestnega sveta
MOM o podelitvi priznanja »LISTINA MESTA
MARIBOR«
Izjemno ponosni smo na odločitev Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki se je odločilo, da
našemu Društvu podeli priznanje »Listina mesta Maribor«. Priznanje smo prejeli za 80 let

organiziranega delovanja, za doseţke in zasluge pri polnovrednem
vključevanju invalidov sluha v
druţbeno ţivljenje.
To priznanje Mestne občine Maribor našemu društvu pomeni zelo
veliko pohvalo in potrjuje uspešno
vodenje predsednika društva, strokovno delo vseh zaposlenih in
vestno izvajanje posebnih socialnih programov, hkrati pa pomeni
pohvalo vsem članicam in članom,
ki so sodelovali v številnih društvenih akcijah društva.
Vsem, ki ste s svojim doprinosom in uspešnemu delu Društva
prispevali se iskreno zahvaljujem.

»Predstavitev znakovnega
jezika na 3. gimnaziji Maribor«
Na podlagi dobrega sodelovanja s
številnimi izobraţevalnimi ustanovami smo letos ţe drugič predstavili slovenski znakovni jezik in
delček iz ţivljenja v svetu tišine na
3. gimnaziji Maribor za dijakinje
in dijake drugih letnikov.
Predstavitve, ki je potekalo v sklopih tri dni po dve šolski uri, se je
skupno udeleţilo kar 100 dijakinj
in dijakov.

Kljub temu, da jesen ţe na veliko
trka na naša vrata smo v društvu
zelo aktivni in pridno organiziramo
številne aktivnosti.
Vljudno vabljeni k branju

Vljudno valjni
k branju
Stran 4
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»Predstavitev gluhote na
OŠ Mladika Ptuj«
Ob svetovnem dnevu jezikov nas
pogosto pozovejo iz različnih šol.
Tako smo tudi konec septembra
sodelavci društva na OŠ Mladika
Ptuj predstavili delo v društvu,
ţivljenje gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi v svetu tišine ter
slovenski znakovni jezik. V eni
uri smo na zanimiv način predstavili 200 otrokom sedmih do
devetih razredov, ki so z navdušenjem sodelovali skozi vso predstavitev. Vsi otroci so prejeli zloţenko z enoročno abecedo in kar
kmalu so znali povedati svoja
imena z rokami. Z vodstvom šole
smo se dogovorili, da bomo v šoli
organizirali še razstavo različnih
literatur in pravljic za gluhe otroke.

»Odlični rezultati športnikov«
Ponovno se lahko pohvalimo z
odličnimi rezultati naših športnikov. Rezultati športnikov za prvo
polletje so objavljeni na naslednjih straneh. Športnicam in športnikom čestitamo za številne uvrstitve med najboljše.

»ART kamp - Festival
Lent«
Letos se je naše društvo ţe tretjih
vključilo v dogajanje na Festivalu
Lent in ART kamp. Veliko kulturnih prireditev v sklopu festivala je
tudi priloţnost za naše društvo, da
se je predstavilo širši javnosti in
obiskovalcem Festivala Lent. V
Mariborskem mestnem parku od
junija do julija 2013 smo imeli
svoje predstavitve

»Sprejem olimpijske plamenice v Mariboru«

ko je raziskoval, kako se ustvarjalne potenciale umetnosti da
vplesti v raznolike ţivljenjske
procese. Tema razstave Sestop
umetnosti na Zemljo posebej poudarja avtorjevo delo na področju
celovite ekologije. Razvil je različne pristope pri sodelovanju z
zavestjo Zemlje in s svetovi narave, bodisi v primeru akupunkture
Zemlje bodisi pri geomantičnih
interpretacijah posameznih krajev
in pokrajin. Druga tema razstave
je vprašanje, kaj lahko umetnost
prispeva k preobrazbi človeške
civilizacije na Zemlji, ki postaja
vedno bolj destruktivna.

Izjemno ponosni smo, da je skozi
naše mesto Maribor potovala
kolesarska karavana, ki je prenašala olimpijsko plamenico za
olimpijske igre gluhih v Sofiji.
Posebej ponosni smo na dva naša
člana Diano Mavrič in Joţeta
Koserja, ki jima je pripadla čast,

Na društvu smo 24. 7. 2013, testirali novo aplikacijo GLUHOFON.
To je nova brezplačna aplikacija
za gluhe in naglušne namenjena
pri sporazumevanju med gluhimi
in slišečimi.

društva in ţivljenja v svetu tišine.
Predstavitev so izvedli sodelavci
skupaj s člani društva. Predstavitve so bile zelo uspešne, saj smo
med obiskovalce razdelili več kot
1000 zloţenk in enoročne abecede.

da sta bila med gluhimi nosilci
olimpijske plamenice. V društvu
smo informirali širšo javnost o
krajši slovesnosti, ki je potekala
na Glavnem trgu in so se je udeleţili predstavniki Mestne občine
Maribor, Sveta invalidov MOM,
Zveze za šport invalidov Slovenije in Olimpijskega komiteja.

»Testiranje aplikacije
GLUHOFON«

»Dan Mariborske knjiţnice«
Mariborska knjiţnica je 6. 6.
2013, na rotovškem trgu priredila
kulturno prireditev ob dnevu
mariborske knjiţnice, kjer so
predstavili svoje delovanje.
Dogodka so se udeleţili tudi naši
gluhi člani.

»Ogled razstave v Umetnosti galeriji Maribor«
Konec junija smo se člani društva
udeleţili razstave v Umetnostni
galeriji Maribor, ki jo vodila
Andreja Borin, kustosinja pregledne razstave del Marka Pogačnika. Izhodišče razstave so različni
načini, ki jih je Marko Pogačnik
odkril v zadnjih petdesetih letih,

Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
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80 LET ORGANIZIRANEGA
DELOVANJA
DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA
MARIBOR
Mariborsko društvo letos praznuje
80. obletnico organiziranega delovanja društva, zato bomo v soboto
23. septembra 2013, v Narodnem
domu Maribor na svečani akademiji obeleţili častitljivo 80. obletnico delovanja društva.
Leta 1935 se v Velikem adresarju
Maribora, Celja in Ptuja, ki ga
hranimo v društvu pojavi na strani
99 med dobrodelnimi in podpornimi društvi tudi Društvo gluhonemih za dravsko banovino s
sedeţem v Mariboru.
Imelo je 45 članov, predsednik
društva je bil, Uršič Alojz, tajnik
Konrad Uršič, blagajnik Bogomir
Sagaj. Pri Štajerski posojilnici
Maribor je imelo odprt svoj račun
št. 15.726-gluhonemi.
Tudi Register Društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem
arhivu Maribor beleţi, da je bil
med leti 1933 in 1940 predsednik
Viljem Hochwald, tajnik društva
pa Bogomir Sagaj.

I. sestanek za ustanovitev Društva
gluhonemih
v Mariboru, 26. XI. 1933
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Jezik gluhih in naglušnih se razlikuje od govorjene in pisane besede. Gluhi in naglušni se sporazumevamo in pogovarjamo z rokami, s telesom, z mimiko in očmi,
z ogledovanjem z ustnic. Razumeti in biti razumljen je še
danes osnovno vodilo človeka, da
se na določeni razvojni stopnji
začne medsebojno sporazumevati.
Izguba sluha je po ugotovitvah
Svetovne zdravstvene organizacije druga najteţja invalidnost, takoj
za duševno prizadetostjo. Zaradi
izgube sluha posameznik ni več
prepričan, če je govorjeno besedo
sogovornika pravilno razumel,
niti ni prepričan, če ga je sogovornik razumel

Posebni socialni programi
mariborskega društva gluhih in naglušnih

Uporaba računalnika za vsakdanjo
rabo in vseţivljenjsko učenje
Šport in rekreacija
Tečaj znakovnega jezika gluhih
kot osnova za širitev mreţe tolmačev
Kultura gluhih in naglušnih
ustvarjalcev.
Posebni socialni programi Društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor niso le dopolnilni programi socialno varstvenih storitev
javne mreţe, pač pa so zaradi
specifičnih potreb odraslih gluhih
in naglušnih uporabnikov nujno
potrebni za enakopravnejše vključevanje invalidov sluha v okolje,
kjer ţivijo in delajo. Zaradi izobrazbenih in zaposlitvenih pogojev
odraslih gluhih in naglušnih ljudi
iz območja delovanja Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor (kar 26% naših članov
nima končane osnovne šole, 40%
nima končanega poklicnega izobraţevanja, le 16% ima zaključeno
poklicno šolanje, 14% ima zaključeno srednješolsko izobrazbo in
4% ima VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe) se naši uporabniki v vedno
večji meri obračajo na društvo,
kjer jim brezplačno in ne glede na
plačano članarino zagotavljamo
različne oblike pomoči, informiranja in svetovanja, pa tudi moţnost
kreativnega in aktivnega preţivljanja prostega časa na področju
različnih interesnih dejavnosti.

Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam za
samostojno in enakovredno vključevanje v ţivljenjsko in delovno
okolje
Pomoč ostarelim in bolnim gluhim, naglušnim in gluhoslepim na
domu, osebna asistenca
Ohranjevanje zdravja v lastni
počitniški prikolici v Termah
Banovci
Druţabništvo in medgeneracijsko
povezovanje
Izdaja lastnega časopisa, fotografska in video dejavnost, spletna
stran društva, okrogle mize in pre- Na podlagi statističnih podatkov
iz evidence članstva smo naredili
davanja kot vir informacij
socialno strukturo članstva, ki
Tehnični pripomočki
kaţe na izredno nizko in slabo
izobrazbeno strukturo, posledično
temu kar 77% naših članov ţivi
na pragu revščine in se ob naraščanju cen izdelkov za osnovno
preţivetje vedno teţje spopada z
njo. Hkrati pa je iz statističnih
podatkov razvidno, da imajo invalidi sluha zaradi slabe izobrazbene
strukture posledično temu tudi
Prejemniki tehničnih
slabše moţnosti izbire ustrezne
pripomočkov
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zaposlitve. To hkrati pomeni nizke osebne dohodke zaposlenih in
nizke pokojnine. Zato se posledice invalidnosti kaţejo na vseh
ţivljenjskih ravneh.
Izvajani posebni socialni programi v Društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor so odraz specialnih potreb odraslih gluhih,
naglušnih in gluhoslepih članov
društva in ostalih gluhih in naglušnih uporabnikov, prebivalcev 41
občin in mest Podravja, ki izvirajo iz njihove funkcionalne okvare
sluha/govora.Uporabniki v največji meri koristijo programe za
preprečevanje in za odpravo svojih socialnih in ţivljenjskih stisk
in teţav, ki izhajajo iz delne ali
popolne izgube sluha. Prav tako
pogosto koristijo moţnost pridobivanja najrazličnejših informacij
za laţje ţivljenje njih samih in
njihovih druţinskih članov, saj
teh informacij zaradi komunikacijske ovire še vedno ne morejo
neposredno pridobivati v javni ali
civilni mreţi. Pri izvajanju tovrstnih posebnih socialnih programov aktivno sodelujemo z javno
mreţo izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih, izobraţevalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev, prav tako sodelujemo s sluţbami lokalne in drţavne
uprave ter s sodstvom.
Zaradi povečanega obsega dela
smo ţe v letu 2000 ustanovili
strokovno sluţbo društva, s katero zagotavljamo sprotne strokovne storitve za vse gluhe,
naglušne in gluhoslepe uporabnike Podravja.

Sekcije društva
Društvo je članom drugi dom,
kjer se lahko enakovredno vključujejo v različne aktivnosti in
kvalitetno preţivljajo svoj prosti
čas. Člani društva z aktivnimprostovoljnim vključevanjem preprečujejo socialno izključenost.
Skrb društva je, da s svojim delovanjem kar najbolj omogoči razvijanje in ohranjanje socialne
identitete. Te aktivnosti članov
društva so se razvile v okviru kar
dvanajstih sekcij:
Izobraţevanje
Predavanja, informiranje članov o
pravicah, ki izhajajo iz okvare
sluha in učenje pomena neznanih
besed ob sodelovanju tolmačev.
Upokojenci
Organizirajo izlete, druţabna srečanja in piknike ter se medgeneracijsko povezujejo s člani.
Gluhi
Na srečanjih ugotavljajo specifične potrebe in posebnosti iz svojega ţivljenja, opozarjajo na premagovanje komunikacijskih ovir ter
opozarjajo in obveščajo javnost o
problemih invalidov sluha.

Številna udeležba na tečaju znakovnega
jezika s pomočjo tolmačice Kaje Zlatke
Hötzl in
prostovoljcev

Video in računalništvo
V video studiu pripravljajo video
novice z računalniško obdelavo, v
računalniškem kotičku s 4-imi
računalniki uporabljajo internet s
klepetalnicami v video tehniki
(web cam) ter ostalo programsko
opremo za pisanje in tiskanje različnih dokumentov.

Množična uporaba spletne videoklepetalnice

Informativna dejavnost

Mladinci

Priprava in oblikovanje internega
glasila »Naš glas«, video novic,
stenčasa v besedi in sliki, lastna
spletna stran: www.dgnp-mb.si,
sodelovanje na okroglih mizah in
dajanje pobud, predlogov.

Sodelujejo na mladinskih taborih
in kongresih. Na srečanjih ugotavljajo lastne specifične potrebe in
posebnosti mladih ljudi. Hkrati se
vključujejo vse aktivnosti društva.

Slovenski znakovni jezik

Rehabilitacijaohranjevanje zdravja

Sodelujejo pri razvoju slovenskega znakovnega jezika gluhih Slovenije in sodelujejo na začetnem
in nadaljevalnem tečaju znakovnega jezika za polnočutne osebe
kot »naravni govorci«.

Obiskujejo predavanja o zdravem
načinu ţivljenja, letovanje v lastni
počitniški prikolici v Termah
Banovci, izraţajo lastne predloge
o vsebini predavanj o ohranjanju
zdravja.

Zaposleni v društvu 2013
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Naglušni
Vrsto let se ţe vključujejo v
samopomočne skupine s strokovno pomočjo in opozarjajo ter
obveščajo javnost o problemih
naglušnosti.

ČLANI PIŠEJO

Naše ţelje za naprej
Društvo kot nevladna invalidska
organizacija opravlja druţbeno
odgovorno in koristno delo za
gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce Podravja Zato mora tudi
Republika Slovenija kot drţava
poskrbeti za vse svoje drţavljane,
še posebej za invalide sluha, gluhe, naglušne in gluhoslepe drţavljane enakopravno vključevanje v
ţivljenje in delo v druţbi.

Šport in rekreacija
Sodelujejo na vseh drţavnih športnih prvenstvih gluhih in naglušnih, redno obiskujejo športne vadbe v telovadnici in na igriščih ter
organizirajo različna športna srečanja in prijateljske tekme.

Ob vsem naštetem ţelimo, da se
društvu za zagotovijo redna finančna sredstva za delovanje tako s
strani drţave kot vseh 41 občin in
mest Podravja tako, da bomo še
naprej lahko s svojim delom
pomagali vsakemu odraslemu
invalidu sluha, ne glede na njegovo članstvo v društvu pri njegovem enakopravnem vključevanju
v ţivljenje in delo v druţbi, mu v
njemu razumljivi tehniki in obliki
komunikacije posredovali potrebne informacije za laţje ţivljenje in
delo, za njegove boljše druţinske,
stanovanjske, zaposlitvene in ekonomske in enakopravne pogoje v
ţivljenju.

Aplavz članov

Milan Kotnik na seji Sveta invalidov

Državno prvenstvo v bowlingu 2013

Sociala
Ob novem letu organiziramo ţe
tradicionalno zaključno srečanje
članov, kjer obdarujemo otroke
naših članov s pomočjo Dedka
Mraza.

Dedek Mraz med otroci
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Člani pozorno spremljajo predavanje

Ob tem smo ponosni, da smo s
svojim strokovnim delom in izvaSvet invalidov MOM je posvetovalno telo
janjem posebnih socialnih progražupanu
mov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce na območju Podravja od leta 1998 pridobili status
društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, šolstva
in športa, ki ga je na podlagi poročil o izvajanih posebnih socialnih
programov podelilo Ministrstvo
za delo, druţino in socialne zadeve. Prav tako je Ministrstvo za
Svečana proslava MOM v SNG
delo, druţino in socialne zadeve
leta 2003 z odločbo našemu drušStrokovni delavec-sekretar
tvu podelilo status invalidske
Milan Kotnik
organizacije.
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV OB 80.
OBLETNICI DELOVANJA DRUŠTVA

NAPOVEDNIK DOGODKOV OB 80
OBLETNICI DELOAVNJA DRUŠTVA

Daljnega 26. novembra 1933 je bilo ustanovljeno naše društvo, "naš
drugi Dom", kakor pogosto radi povedo gluhi, naglušni in gluhoslepi člani društva. V počastitev 80. obletnice delovanja društva bomo
v mesecu oktobru in novembru pripravili naslednje aktivnosti.

Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka
9. 10. 2013

12. 11. 2013

Oddaja Dobro jutro RTV SLO
Predstavitev društva

Konferenca-okrogla miza o problematiki invalidov sluhaizobraţevanje

6. 11. 2013
16. 11. 2013

Dan odprtih vrat društva
Predstavitev tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne

Filmski festival gluhih
ustvarjalcev, Ptuj

9. 11. 2013

26. 11. 2013

Prijateljska tekma v futsalu

Posebna izdaja glasila Naš
glas "80 let v svetu tišine"

11. 11. - 26. 11. 2013
Razstava
"Ţiveti v svetu tišine«

26. 11. 2013
Svečana akademija s kulturnim
programom

Vljudno vabljeni k sodelovanju
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ČLANI PIŠEJO

JAVNA DELA
DOMINIK
MOHORKO
Moje ime je Dominik Mohorko.
Rodil sem se 5. 5. 1977 na Ptuju.
V letu 2013 sem bil izbran, da v
društvu delam preko programa
javnih del. Po poklicu sem grafik.
Pred leti sem ţe imel priloţnost
delati na društvu, zato mi je delo
na društvu ţe dobro poznano.

V društvu imam nalogo, da vsako v druţbi svojih dragih prijateljev.
sredo fotografiram vse aktivnosti, V prostem času, še posebej med
ki se na ta dan odvijajo v društvu. poletjem treniram odbojko na mivki, kjer se lahko rekreiram in tako
Moram povedati, da zelo rad
poskrbim za svoje zdravje.
delam s svojimi gluhimi prijatelji.
Sicer nimam rad zgodnjega vsta- Najrajši se vozim s kolesom in
janja, ampak rad prihajam v druš- grem s prijatelji na kakšno pijačo
tvo, saj vem da gluhi ljudje rabijo in na klepet. Imam tudi veliko slišečih prijateljev, ki so me zelo
pomoč.
dobro sprejeli čeprav sem gluh.
Sodelujem tudi pri Svetu invalidov Mestne občine Ptuj. Rad sem
seznanjen s pravicami ki jih imamo invalidne osebe. Menim da mi
takšno znanje lahko pomaga, saj
se zavedam kakšne pravice imam
sam in kakšne ugodnosti mi pripadajo kot invalidu sluha.

Ampak še vedno se najbolje počutim ko sem v druţbi mojih gluhih
prijateljev. Ţivim samo z mamo, s
katero se dobro razumem in je
zelo skrbna. Dragi prijatelji in vsi

Moram tudi povedati, da se zelo
dobro razumem s svojimi sodelavci Milanom, Lidijo, Dijano, Sneţano in Marjanom. Na društvu se
veliko pogovarjamo, si medseboj- člani društva gluhih in naglušnih
no pomagamo in nas je prav lepo Podravja Maribor, zelo sem vesel
ker mi je bila dana priloţnost, da
skupaj.
do konca tega leta lahko sodeluNa društvu velikokrat organizira- jem v programu javnih del.
Obljubim, da bom dal vse od sebe.
mo kakšne izlete, potovanja in
druţabne dogodke, katerih se ved- Kadarkoli boste potrebovali mojo
pomoč, sem tukaj za vas.
no znova zelo razveselim, saj vem
da bom čas kvalitetno preţivel
Dominik Mohorko, sodelavec
DGNP
Letos je velik poudarek na 80.
obletnici delovanja društva, zato
pomagam predvsem pri organizaciji in pripravah.
Pomagam tudi predsedniku športne sekcije Alešu Škofu, še posebej takrat ko organiziramo kakšne
turnirje ali pa drţavna prvenstva.
Trudim se, da bi pridobili čim več
sponzorjev, saj potrebujemo
dodatno finančno pomoč, da bi
lahko izpeljali vse projekte tako
kot si ţelimo.
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Ob 4.00 zjutraj smo prispeli na
Sneţana: Kaj pa kondicija?
Kako sta se na pohod pripravlja- dogovorjeno mesto in se ob 5.00
odpravili na pohod. Skupaj nas je
la?
bilo 13 članov in 1 pes.
IVAN: Za ta pohod sem izvedel
šele teden dni pred odhodom, zato Ob 12.30 uri smo prispeli do Krese na sam pohod nisem kaj dosti
darice, kjer smo si naredili malico.
pripravljal. Doma imamo veliko
Na Kredarici smo si naredili vse
kmetijo in sem zelo zaposlen z
potrebno za pohod z varovalnimi
opravili, zato niti nisem imel veli- vrvmi in čelado.
ko časa da bi se pripravil na pohod.
17. avgusta 2013 so se člani drušSneţana: Je bil pohod s temi
tva gluhih in naglušnih Podravja ŢIGA: Sam treniram rokomet,
varovalnimi vrvmi teţek?
odpravili na pohod na Triglav–
tako, da mi veliko kondicije dajo
najvišji vrh v Sloveniji.
ravno treningi, vendar na samih
ŢIGA: Pot navzgor nam ni delala
Pohoda so se udeleţili Alen Fajtreningih ni tolikšen poudarek na posebnih teţav, teţje je bilo ko
far, Ţiga Bedenik, Robert Kletreniranju nog, da bi se dobro lah- smo se spuščali.
menčič, Ivan Gragar in Sašo
ko pripravil za pohod. Moram prizLetonja.
nati, da se nisem kaj posebej prip- Sneţana: Kakšni so bili občutki,
Zanimalo nas je, kako so se fanravljal na pohod, pomembno mi je ko sta prišla do vrha?
tje imeli na pohodu, zato smo jim bilo, da sem dovolj spočit.
zastavili nekaj vprašanj.
IVAN: zelo, zelo lepo. Res občuPogovarjali smo se z Ţigo Bedetek je fenomenalen.
nikom in Ivanom Gragarjem.
ŢIGA: Tudi za mene je bila to ena
od lepših izkušenj v ţivljenju.
Sneţana: Zakaj sta se odločila
za pohod na Triglav?

POHOD NA
TRIGLAV
(2864m)
POHOD NA TR
GLAV 2864M

IVAN: Kot mlad nikoli nisem
imel priloţnosti udeleţiti se takšnega pohoda, zato sem se odločil da se letošnjega pohoda zagotovo udeleţim. Lani je sicer bil
ţe organiziran pohod, vendar je
bil zaradi slabega vremena odpovedan. Letos pa nam je vreme
bilo naklonjeno, zato sem izkoristil priloţnost.
ŢIGA: Pravijo, da če ne greš
vsaj enkrat v ţivljenju na Triglav,
potem nisi pravi Sloven'c, zato
sem komaj čakal na priloţnost,
da tudi jaz postanem ta pravi Sloven'c!

Sneţana: Kako pa je potekal
sam pohod?
IVAN: Na Ptuju smo se dobili ob
1.00 ponoči vsi pohodniki iz našega društva.

Sneţana Pauletič, sodelavka
DGNP
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ŠPORTNO
DRUŢENJE
ČLANOV
ŠPORTNO DRUŢENJE ČLANOV
V toplih dneh se druţenje s prijatelji v naravi, ob dobri hrani in
osveţilni pijači, ponuja kar samo,
zato smo člani društva 7. 9. 2013
organizirali športni piknik za vse
člane. Športni piknik je bil organiziran predvsem kot v zahvalo
športnikom, ki so se skozi leto
2013 trudili na treningih, na tekmah in prav tako kot v zahvalo za
vse prostovoljce, ki so nam pomagali uspešno izpeljati organizacijo
raznih dogodkov.
Piknik se je pričel ob 14.
uri.Moški so prevzeli vso skrb za
peko čevapčičev, rezanje zelenjave, itd…, tako, da smo si ţenske
letos privoščile lenarjenje in predvsem uţivale. Seveda se nismo
nič pritoţevale, ampak smo z

V poznih urah je predsednik športa Aleš Škof povedal nekaj o
športnikih, podelil vino za najboljše, ki so se izkazali na drţavnem
prvenstvu.

Piknik kot sama organizacija se je
zaključila uspešno.

Po zaključku nagovora smo pa
začeli z igrami brez meja, kjer
smo sodelovali prav vsi – mladi in
stari.

Člani so bili zelo navdušeni nad
samo organizacijo piknika.. Vsi
smo veselo plesali in se veselili.
veseljem uţivale v kramljanju.
Zaklepetali smo se do poznih ur,
Vreme nam je tudi sluţilo, tako da
saj je bilo zelo prijetno se ponovje dan bil več kot popoln.
no dobiti in se skupaj spomniti na
Zanimivo je bilo videti toliko nav- pretekle dogodke.
dušenja v naših članih, saj teh iger Gluhi in naglušni ljudje imamo to
srečo, da se med seboj zelo dobro
ţe dolgo nismo uporabljali in pri
teh igrah so se jim zavrteli spomi- razumemo in to je velika prednost, saj nam takšna druţenja
ni v njihova mlada leta, kjer so
polepšajo ţivljenje.
bile te igre brez meja v teh časih
nepogrešljive.
Dijana Škof, sodelavka DGNP
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BALINANJE

BALINANJE

Balinanje je igra s kroglami, ki
je zelo popularna v Franciji in v
Italiji, v naših krajih pa se je
začela igrati ţe leta 1910.
Med rekreativnimi športi je
ravno balinanje invalidom
morda še najbolj pisano na
koţo.
Pri balinanju razgibamo skoraj
vsako telesno mišico, po aktivnosti pa se počutimo lahkotno
in sproščeno.
Primerno je za vse starosti in oba
spola. Marsikdo, ki se je prvič s
kroglo sprehajal po balinarskem igrišču, se je ob koncu
navdušen zaobljubil: Zagotovo
se še vrnem!
Gre za prijetno aktivnost na sveţem zraku, ob tem ne mirujemo
in se tudi pretirano ne upehamo.
Pač pa zaradi nenehnega naprezanja, upogibanja, hoje gor in dol
po balinišču ali celo krajšega teka
pri zbijanju, nehote porabimo
marsikatero odvečno kalorijo.
Eden osnovnih ciljev balinanja
je okrog kilogram teţko kovinsko kroglo čim bolj pribliţati
majhnemu balinu, to je ponavadi lesena kroglica premera
37 mm.

Pri tem naletimo na različne ovire: neravno peščeno igrišče s kakšnim kamenčkom, ki kroglo zavrti
v neţeleno smer, ter nasprotnikove krogle, ki jih je treba prevzeti
ali z drugimi besedami, spraviti
svojo bliţje k balinu.
Oviro lahko premagamo ali bolje
rečeno odstranimo z igrišča tudi
na drug način – s pravilnim zbijanjem. Pri tem pa krogla ne sme
pasti na tla prej kot 50 cm pred
kroglo, ki jo zbijamo.
Tekmovalnih pravil se začetnik
nauči ţe po nekaj urah igranja,
kdaj pa bo kos zbijanju?
Seveda ne tako hitro in tako zlahka, potrebno je namreč zelo zahtevno obvladovanje telesa v teku s
kroglo v roki, pa še zadeti je treba! Zahtevno tudi za najbolj talentirane mladeniče.

Sicer pa si lahko to vse ogledate
na treningih naših vrlih balinarjev
vsak torek na balinišču Ljudski
vrt.
Potem pa potrebujete le še zvrha-

Zraven krogel od ostalih rekvizitov pa potrebujemo še manjšo
krpico, s katero kroglo vsakič
obrišemo.
S tem ohranjamo njeno površino,
dalj časa se sveti, preprečimo pa
tudi marsikatero nevšečnost pri
metu, še posebej če je igrišče malce navlaţeno.
Nepogrešljiva pa je tudi 50 cm
dolgo risalko, kovinsko paličico, s
katero zarišete prav vsako kroglo
in tako natančno označite njeno
mesto na igrišču. Igra sama je
zelo, zelo zanimiva.

no mero dobre volje, nekaj korajţe in igranje na balinišču vam bo
kmalu postalo lepa in koristna
zabava, ki se je ne boste naveličali.
Marjan
DGNP

Podbojec,

sodelavec
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DRŢAVNO
PRVENSTVO V
ODBOJKI NA
MIVKI 2013
DRŢAVNO PRVENSTVO
V ODBOJKI NA MIVKI
2013

Robert Ţlajpah, pozdravil nas je
tudi tehnični delegat Aleš Peperko, prav tako je tudi sodnik povedal pravila in nam zaţelel veliko
sreče. In začeli smo s tekmovanji.
Ţenske smo igrale z vsako ekipo,
ker nas je bilo prijavljenih le 5
ekip, moški pa so se razvrstili v
dve skupini A in B po 4 ekipe.

V prvi A skupini sta od naših članov bila Aleš Škof in Geni Dacaj,
v drugi skupini B pa Dominik
Mohorko in Ţiga Bedenik. Aleš
Mestno društvo gluhih in naglušnih in Geni sta se iz skupine uvrstila
Ljubljana je 31.8.2013 prevzelo
v polfinale, Dominik in Ţiga sta
organizacijo drţavnega prvenstva v pa ţal izpadla iz skupine.
odbojki na mivki. Naše društvo je Polfinalna tekma je bila proti ekiprijavilo 2 moški ekipi in 1 ţensko pi DGN Severne Primorske in
ekipo.
tako sta se uvrstila v finale, kjer
Prijavili smo se :
sta igrala proti ekipi DGN LjubAleš Škof/Geni Dacaj (ekipa A) ljana B in uspela zmagati z 2:0 in
Dominik Mohorko/Ţiga Bede- tako postala drţavna prvaka. Pri
nik (ekipa B)
ţenskah sva z Valerijo imeli 4
tekme. Prva tekma je bila proti
Valerija Škof/Dijana Škof
MDGN Ljubljana B, katero sva
Zbor je bil ob 8h, ki pa se je začel začeli popolnoma nepripravljeni,
malce z zamudo. Sprejem je vodil nerazgibani in tako je bilo v naji-
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tako da sva to tekmo izgubili.
Ostale 3 tekme so bile teţke, a
sva zaradi pogovora po prvi tekmi začele ostalo igro igrati tako
kot sva na treningu, usklajeno,
sproščeno in zaupali
sva druga drugi.
Po zaključni tekmi smo na igrišču prejeli še medalje in pokale in
nato smo se odpravili na kosilo,
kjer smo dobre volje klepetali do
večera.
Ob tej priloţnosti bi tudi rada
pohvalila ekipe, ki so sodelovale.
Zadnjih 5 let odkar sodelujem na
tem področju opaţam, da so vsako leto bolj konkurenčne kar me
zelo veseli, saj so potem tekme
zanimivo borbene, kjer moraš
dati vse od sebe za dober rezultat.
Srčno pa upam, da bo prihodnje
leto čim bolj več ekip oziroma
ţenskih konkurenc. Čestitam tudi
vsem ostalim ekipam.
Dijana Škof, sodelavka DGNP

ČLANI PIŠEJO-šport

3. MEDNARODNI TURNIR V
ODBOJKI NA
MIVKI MEŠANE DVOJICE
20. julija 2013 je na Ptuju potekal
ţe tretji mednarodni turnir gluhih
v odbojki na mivki – mešana dvojica, ki so ga organizirali mladi
športniki in športnice društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor
s podruţnico Ptuj.

V polfinale so uspeli priti Valerija
Škof/Aleš Škof (Ptuj), Adrijana
Ločnikar/Shkelzen Dacaj(Celje/
Ptuj), Maja Kuzma/Marko Šmid
(Ljubljana/Celje) in Aleksandra
Prelaz/Tomi Strel.
Prvi dve ekipi, ki sta v polfinalu
bili poraţeni sta imeli še eno tekmo in sicer za 3. ali 4. mesto.
Tako sta 3. mesto osvojila Adrijana Ločnikar in Shkelzen Dacaj, 4.
mesto sta pa osvojila Aleksandra
Prelaz in Tomi Strel.

Ob tej priloţnosti bi se radi
zahvalili gospodu Dejanu Klasincu iz Ptuja za nesebično pomoč
pri najemu igrišča in za pomoč pri
materialu, ki smo ga potrebovali
in prav tako bi se iz srca radi
zahvalili gospodu Srečkotu Veitu
za pomoč pri najemu šotora.

V finalu, ki se je začel v poznih
večernih urah so tekmovali Valerija Škof/Aleš Škof in Maja Kuzma/Marko Šmid. Prvi set sta
domačina dobila z rezultatom
21:6, drugi in tretji set pa sta
povedla Maja in Marko z 18:21 in
12:15.
Prijavilo se je 15 ekip, 2 ekipi iz
Avstrije, ostale ekipe pa iz Nove
Gorice, Ljubljane, Celja in iz
Maribora.
S pričetkom ob 9.uri so se zbrali
vsi tekmovalci iz vseh krajev,
spremljali ţreb in začeli s tekmovanji.
2 ekipi sta se predali zaradi hude
vročine, ostali so vztrajali do konca. Moramo povedati, da so bile
tekme zelo zahtevne zaradi dobre
pripravljenosti igralcev. Pa tudi
vročina je naredila svoje.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim in upamo, da se naslednje
leto ponovno vidimo.

Zahvala gre tudi vsem, ki ste na
kakršnokoli način pomagali izpeljati ta turnir.
Dijana Škof, sodelavka DGNP
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PREDSTAVITEV ŠPORTA
INVALIDOV
PTUJ
PREDSTAVITEV
ŠPORTA INVALIDOV PTUJ
V soboto, 7. septembra 2013, smo
se člani društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor odzvali
povabilu športnega društva Invalid, da se preizkusimo v igranju
odbojke malo drugače. Povabili
so nas, naj se preizkusimo v igranju odbojke sede. Seveda smo bili
nad predlogom vsi zelo presenečeni, saj nihče izmed nas še nikoli
ni igral odbojke v sedečem poloţaju.

Kot igralci smo se preizkusili
Dominik Mohorko, Mihael Faleţ,
Ţiga Bedenik, Aleš Škof, Sašo
Letonja in Zvonko Bizjak.

Moramo priznati da sama tekma
ni bila niti najmanj lahka. Igrali
smo proti ţenski reprezentanci
invalidov. Igra je bila zelo zanimiva, ampak tudi zelo luštna, saj
smo se nasmejali našim poskusom
da bi ubranili ţogo v sedečem

Pogledali smo si tudi igro invalidov ki so se pomerili v namiznem
tenisu.

poloţaju. Prvo tekmo smo zmagali z rezultatom 25:7, v drugi igri
pa smo nasprotnice premagali z
Moram priznati, da mi je bila
rezultatom 25:17.
sama predstavitev športa invalidov na Ptuju res zelo zanimiva.
Je pa dejstvo da sama igra nikakor Teţko si predstavljamo kako velini bila lahka, saj gluhi igralci nis- ko truda morajo invalidi vloţiti v
to, da se lahko ukvarjajo s kakmo navajeni igrati na tleh.
šnim športom.
Nam ostalim je včasih nekaj
samoumevnega da lahko hodimo
in nimamo nobene telesne
hibe,vendar je dobro da imamo
vsako leto takšne dejavnosti, ki
prikaţejo ţivljenje invalidov.

Polni vtisov iz igre sedeče odbojke smo se odpravili še na druga
športna prizorišča. Lahko smo si
ogledali košarkaško tekmo ki so
jo odigrali invalidi ki se ukvarjajo
z košarko. Na invalidski voziček
smo lahko sedli tudi ostali in
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se preizkusili v igranju košarke.
Na prvi pogled izgleda igra dokaj
enostavna, vendar ko sam sedeš
na invalidski voziček vidiš kako
vstrajni morajo biti fantje in kakšno moč morajo imeti v rokah, da
lahko tako dobro igrajo.

Dominik Mohorko, sodelavec
DGNP
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DOBRO JE VEDETI
Kri pride v stik z vsebino ateros- Pogosto se izza prsnice širi v vrat,
klerotične lehe in nastane krvni v eno roko (ponavadi levo) ali v
strdek.
obe roki ali v ţličko. Bolečini se
lahko pridruţijo slabost, bruhanje,
V predelu srca, v katerem krvni bledica, potenje in občutek dušenstrdek prekine pretok (dotok) arte- ja
rijske krvi, pride do pomanjkanja
kisika in hranljivih snovi ter do
kopičenja presnovkov. Ta pojav
imenujemo ishemija. Če je isheKaj je srčni infarkt?
mija dovolj huda in dolgotrajna,
Srčni infarkt je stanje, ki nastane, srčna mišica odmre, kar imenujeko se zamaši ena izmed arterij, ki mo srčni infarkt.
prehranjujejo srce. Najpogostejši
vzrok nenadnega zaprtja ţile je
ateroskleroza. Zanjo je značilno
kopičenje maščob (med njimi
holesterola) v steni arterij. Proces
nastajanja in kopičenja maščobnih
oblog v ţilnih stenah se začne v
mladosti in se nadaljuje v odrasli
dobi. Pogostost bolezni je teţko
oceniti, saj večina odraslih zaradi
nje nima teţav.
Simptomi se pojavijo, ko maščobne obloge ţilje tako zoţijo, da
Nekateri bolniki imajo enake, a
organom primanjkuje krvi. To se Ali se srčni infarkt lahko zgodi manj hude bolečine pri angini
najprej pokaţe ob naporu, saj tudi vam?
pektoris. Pojavljajo se ob naporu
takrat organi potrebujejo več kisiin v mirovanju popustijo. Te bolka, ki jim ga po arterijah prinaša Srčni infarkt lahko doleti vsako- nike je treba opozoriti, da lahko
kri. Če so prizadete srčne arterije, gar. V Sloveniji ga doţivi okoli enaka ali hujša bolečina nastane
se pojavi bolečina v prsih, ki v 3500 bolnikov na leto. Najbolj ţe v mirovanju.
mirovanju popusti.
ogroţeni so moški med 50. in 60.
To stanje imenujemo angina pek- letom ter ţenske med 60. in 70. Pri manj kot 20 % bolnikov je
toris.
letom. Verjetnost za razvoj srčne- bolečina neznačilna ali je celo ni.
ga infarkta je večja pri kadilcih, Najbolj zahrbtna oblika srčnega
tveganje pa povečujejo še preveli- infarkta je nenadna srčna smrt saj
ka telesna teţa, telesna nedejav- največkrat nastopi povsem neprinost, zvišan krvni tlak, povečane čakovano in več kot polovica bolmaščobe v krvi (holesterol), slad- nikov pred usodnim dogodkom
korna bolezen in dedna nagnje- nima prav nobenih teţav.
nost. Z zdravim načinom ţivljenja
lahko vplivamo na vse naštete Srčni infarkt lahko povzroči smrt,
dejavnike tveganja, razen na ded- zato se z ukrepanjem ne sme odlano nagnjenost.
šati. Če se pojavijo prej omenjene
V nasprotju z angino pektoris, ki Kako prepoznate srčni infarkt? teţave in bolečina v mirovanju v
nastaja postopoma, pride do srčnekaj minutah ne popusti, je treba
Najznačilnejša
je
stiskajoča
oz.
nega infarkta nenadoma. Zaradi še
poklicati reševalce (na telefonsko
ne popolnoma znanih razlogov pekoča bolečina v prsnem košu, številko 112).
(vnetje, zvišan krvni tlak) maščo- ki nastane v mirovanju ali ob najbna obloga, ki je sprva prekrita s manjšem naporu in se ne spremin- Marjan Podbojec, sodelavec
ja z dihanjem in poloţajem telesa. DGNP
plastjo ţilnih celic, poči.

SRČNI
INFARKT

SRČNI INFARKT
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DOBRODELNOST
DOBRO
JE VEDETI

TELESNA
OKVARA IN
INVALIDNINA

Vendar pa je pri zadnjem treba upoštevati, da mora imeti oseba ob nastanku telesne okvare dopolnjeno
pokojninsko dobo, ki je določena za
pridobitev pravice do invalidske
pokojnine (pri tem pa ni pomembno, ali je telesna okvara povzročila
invalidnost ali ne).
OCENA

Novi zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju je prinesel kar nekaj sprememb, med
drugim tudi novost, ki zadeva
pridobitev pravice do invalidnine
za telesno okvaro. Ta namreč ne
spada več med pravice, ki jih
določa ta zakon, ampak bo urejena s predpisi s področja varstva
invalidov.
Do uveljavitve teh predpisov pa
se še naprej uporabljata samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar in ZPIZ-1. Vendar je
treba upoštevati, da lahko pravico
do invalidnine le v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Telesna okvara pomeni, da je oseba
izgubila posamezne organe oziroma
dele telesa oziroma so ti bistveno
poškodovani ali znatno onesposobljeni. To oteţi aktivnost organizma
in zahteva večje napore pri zadovoljevanju ţivljenjskih potreb, pri tem
pa ni pomembno, ali je bila zaradi
tega povzročena invalidnost. Tako
se za telesno okvaro ne šteje rakavo
obolenje, ampak ta nastane le v primeru, ko oseba zaradi raka izgubi
organ ali del telesa.
Tudi telesna okvara in invalidnost
sta torej dva različna pojma, saj ni
nujno, da telesna okvara povzroči
invalidnost. Po drugi strani pa lahko
do invalidnosti pride kljub temu, da
do telesna okvare ni prišlo. Status
ZA KOGA?
invalida se namreč določa v drugem
postopku in je vezan na to, ali je
Navedeno seveda velja pri tistih oseba še sposobna opravljati delo ali
zavarovancih, ki pravico uveljav- ne. Tako se lahko zgodi, da vam bo
ljajo s 1. Januarjem 2013, ko je
priznana določena stopnja telesne
začel veljati omenjeni zakon.
okvare, zavrnjena pa bo zahteva za
priznanje statusa invalida.
Za vse druge, ki invalidnino ţe
prejemajo oziroma so za pridobitev invalidnine ţe zaprosili pred POSTOPEK
Postopek ocene telesne okvare začuvedbo novega zakona, sprene osebni zdravnik. Ta invalidski
memb ni. Ti lahko pravico do
komisiji ali drugemu izvedencu
invalidnine uveljavljajo tako v
Zavoda za pokojninsko in invalidprimeru poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni (telesna okvara sko zavarovanje predlaga začetek
mora znašati najmanj 30 odstot- postopka in predloţi medicinsko
kov, ni pa pomembno, ali je ose- dokumentacijo, ki vključuje izvide,
ba dopolnila pokojninsko dobo) ki niso starejši od 6 oziroma 12
mesecev.
kot tudi v primeru bolezni ali
poškodbe zunaj dela, če znaša
telesna okvara najmanj 50 odstotkov.
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Komisija nato preuči dokumentacijo, opravi osebni pregled in poda
izvedensko mnenje. V njem lahko
ugotovi, da obstaja telesna okvara
in določi njeno stopnjo ter datum
in vzrok nastanka. Lahko pa komisija ugotovi, da poškodba ali izguba dela telesa ne dosega najniţje
stopnje telesne okvare ( 30 odstotkov) ali da telesne okvare še ni
mogoče oceniti, ker zdravljenje ali
rehabilitacija še poteka, ali pa telesne okvare sploh ni na seznamu
telesnih okvar.
Na podlagi izvedenskega mnenja
komisije Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje odloči o
pravici do invalidnine. Zoper to
odločbo je mogoča pritoţba v 15
dneh od vročitve pritoţbe. O njej
odloča invalidska komisija 2. Stopnje, zoper to odločbo pa lahko
oseba sproţi upravni spor na delovnem in socialnem sodišču v 30
dneh od prejema zavrnilne odločbe.

STOPNJE OKVAR
Telesne okvare so razvrščene v
osem stopenj, glede na teţo okvare. Najvišja stopnja je prva, ki
pomeni 100-odstotno telesno
okvaro, nato pa se odstotek telesne
okvare zniţa za 10-odstotkov na
vsaki nadaljnji stopnji. Najniţja
stopnja je osma in pomeni 30odstotno telesno okvaro. Tako v
najniţjo skupino spada na primer
izguba palca na eni roki oziroma
izguba ene ledvice. Popolna ohromelost ene roke ali noge pomeni
80- odstotno telesno okvaro.

DOGODKI
V SLIKI
DOBRO
JE VEDETI
V najvišjo skupino spadata na primer izguba obeh očes ali popolna
izguba vida na obeh očesih, ki
torej pomeni 100 odstotno telesno
okvaro.
Po drugi strani pa določitev telesne okvare ni vedno tako črnobela. Pri okvari srčne funkcije po
infarktu je lahko na primer telesna
okvara v razponu med 50 in 100odstotki, odvisno od stopnje okvare (torej ali je ta laţja, srednja ali
hujša). Pri določanju stopenj je
popolnoma nepomembno, koliko
je oseba stara, kakšna je njena
pokojninska doba ali poklic.
Telesne okvare so določene v
samoupravnem sporazumu o seznamu telesnih okvar iz leta 1983
(nazadnje dopolnjen leta 1989),
vse dokler minister za delo ne
določi novega. Poleg seznama pa
se v postopku ocenjevanja telesne
okvare upoštevajo tudi sklepi
posvetov predsednikov invalidskih komisij z ustrezno strokovno
utemeljitvijo, ob upoštevanju
novega medicinskega znanja.

okvara poslabša in sicer le za
le za odstotek telesne okvare, ki jo
pomeni poslabšanje.
Podobno velja tudi v primeru, da
si oseba poškoduje enega izmed
parnih organov pred vključitvijo v
obvezno zavarovanje, v času
zavarovanja pa si poškoduje ali
izgubi še drug organ ali del telesa
(na primer ledvica, oko, uho in
podobno). Oseba v takšnem primeru pridobi invalidnino za okvaro obeh organov, seveda le, če je
do poškodbe ali izgube prišlo
zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
Osebe, ki so pravico do invalidnine pridobile po predpisih, ki so
veljali pred uveljavitvijo ZPIZ-2,
dobivajo takšen znesek invalidnine , kot je bil določen za zadnji
mesec pred uveljavitvijo tega
zakona.
To pomeni 41,46 evra pri 30
odstotni telesni okvari, če gre za
poškodbo pri delu ali poklicno
bolezen, oziroma 29,02 evra za
poškodbo zunaj dela ali bolezen.
Pri najvišjem odstotku telesne
okvare (100-odstotkov) pa so
osebe upravičene do 99,48 evra
PRAVICA DO INVALIDNINE za telesno okvaro kot posledico
poškodbe pri delu ali poklicne
Mesečni znesek, ki ga oseba prej- bolezni, oziroma do 69,64 evra v
me zaradi telesne okvare , je inva- primeru, da je prišlo do poškodbe
lidnina. Da oseba pridobi pravico zunaj dela ali bolezni.
do invalidnine, morajo biti izpol- Enaki zneski veljajo tudi v primenjeni trije pogoji:
ru uveljavitve pravice do invalidZavarovanec ima določeno
nine po uveljavitvi ZPIZ-2. Sevevrsto in stopnjo telesne
da pa se upoštevajo le zneski, ki
okvare, ki je določena na
so določeni za telesno okvaro v
seznamu telesnih okvar
primeru poškodbe pri delu ali
da je nastala v dobi obveznega poklicne bolezni.
zavarovanja
in je nastala zaradi poškodbe
pri delu ali poklicne bolez- DO ČESA STE ŠE UPRAVIni
ČENI
Če je telesna okvara nastala pred
vključitvijo v obvezno zavarovanje, je oseba upravičena do invalidnine le v primeru, da se ta telesna

Osebe z določeno stopnjo telesne
okvare so ob hkratnem izpolnjevanju drugih pogojev upravičene
tudi do:

-oprostitve plačila RTV prispevka (invalidi s 100odstotno telesno okvaro,
če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postreţbo in tujo pomoč),
-oprostitve plačila letnega
povračila za uporabo cest
(osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80odstotna telesna okvara ter
osebe, pri katerih je zaradi
izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin
ugotovljena najmanj 60odstotna telesna okvara),
-parkiranja na označenih parkirnih prostorih za invalide (do parkirne karte so
med drugim upravičene
osebe, ki imajo zaradi
izgube, okvare, ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice
priznano najmanj 60odstotno telesno okvaro,
osebe z mišičnimi in ţivčno-mišičnimi obolenji z
ocenjeno najmanj 90odstotno telesno okvaro
zaradi izgube vida)
-oprostitve plačila davka na
določena motorna vozila
(osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala
najmanj 80-odstotna telesna okvara),
-olajšave pri dohodnini (osebe
s 100- odstotno telesno
okvaro, če jim je bila priznana pravica do tuje nege
in pomoči),
-oprostitve plačila turistične
takse (vse osebe, pri katerih je ugotovljena telesna
okvara, ne glede na stopnjo).
Vir: časopis VZAJEMNA

Stran 15
19

ZDRAVJE
ZDRAVJE

OKREPITE IMUNSKI
SISTEM

OKREPITE IMUNSKI
SISTEM
Sadje in zelenjavo je treba uţivati
vsak dan. To ţvrgolijo ţe ptički
na vejah, a čeprav se zavedamo,
da je bogato z vitamini in minerali
ter drugimi dragocenimi snovmi,
teţko doseţemo številko, kot je
pet na dan oz. del vsakega obroka
je vsaj en sadeţ ali vsaj ena vrsta
zelenjave. Britanski znanstveniki
so dvignili lestvico še višje: pravijo, da bi morali vsak dan zauţiti
sedem porcij sadja ali zelenjave.
Ta številka vas bo, kot trdijo oni,
naredila bolj srečne.
Med primerjanjem prehranjevalnih navad 80.000 ljudi so opazili,
da so tisti, ki jedo več sadja in
zelenjave – vse tam do osem porcij dnevno – umsko bolj zdravi.
Čeprav se osem porcij dnevno zdi
kot teţko dosegljiv prehrambni
cilj, strokovnjaki pravijo, da je
tudi najmanjša sled sadja in zelenjave dobrodošla v našem telesu.
Ena porcija vključuje 80 gramov,
kar ustreza eni rezini melone ali
štirim manjšim brstičnim ohrovtom.
Dozo boste najlaţje zvišali z jutranjim uţivanjem zmečkančka iz
sadja in zelenjave ter dodajanjem
priljubljenega sadja mislijem ter
popoldanskim grizljanjem palčk
korenčka, kumar, zelene, paprike,
bučk (če si zraven pripravite zeliščno pomako – dovolj je ţe kisla
smetana z drobnjakom ali redkvicami –, lahko takšni griţljajčki
postanejo vaš priljubljen obrok –
oboţujejo ga celo otroci!).
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TEKOČINA

GIBANJE

Brez vode ni ţivljenja. Potrebujemo jo v vseh letnih časih. Zdaj, ko
od vročine kar puhti, se jo boste
najlaţje navadili piti – majhno
stekleničko, ki jo vedno lahko
napolnite, imejte vedno v torbici.
Tako se boste navadili piti tudi
pozimi; če se vam med hladnejšimi dnevi vseeno zdi nenaravno
piti litre hladne vode, jo deloma
zamenjajte za tople napitke.

Če ne telovadite redno, si zadajte
nalogo, da se boste vsaj enkrat na
dan prepotiti. Naredite serijo počepov ali trebušnjakov. Energično
zaplešite na priljubljeno glasbo,
hitro hodite v sluţbo, čistite stanovanje, igrajte se z otroci, naredite
toliko pozdravov soncu, kolikor
ste stari. Ljudje, ki telovadijo, so
manj podvrţeni tveganjem, da
bodo zboleli, če se to ţe zgodi, pa
so simptomi bolezni slabši, kar so
potrdile tudi raziskave

Dejstvo je, da pri zdravih in aktivnih celicah, ki učinkovito proizvajajo energijo, obstaja veliko manjše tveganje, da pride do infekcije
in napadov, kot pri slabih, neučinkovitih in počasnih celicah. Če
malo razmislite o tem, boste uvideli smisel. Poleg tega naš imunPrehrana, bogata z maščobami in ski sistem temelji na celicah,
"bojevnikih" našega imunskega
sladkorjem, še bolj zakisa naše
telo in ga naredi bolj nagnjenega sistema. Tako kot pri vseh celicah,
k boleznim. Če oboţujete sladka- je tudi učinkovitost celic
rije in mastno hrano, vam bo kori- "bojevnikov" neposredno povezastila alkalizacija telesa z limono. na z njihovo sposobnostjo prepušVsako jutro popijte kozarec tople čanja hranljivih snovi v celico in
izločanja odpadkov iz nje. Vse to
vode, v katero oţemite limono.
pa je neposredno povezano s celičStrokovnjaki priporočajo tudi čaj nimi ovojnicami.
iz ingverja in kopriv. Najbolje
je, da ga pripravite iz sveţih kopriv, dobre pa bodo tudi posušene.
Prekuhajte vodo, umaknite jo z
ognja in vanjo stresite liste kopriv. Pokrijte. Za eno skodelico
vode potrebujete eno pest kopriv.
Olupite ingver in ga naribajte.
Količino ingverja določite glede
na to, ali imate radi pekoč okus ali
ne. Za začetek na eno skodelico
naribajte en centimeter ingverjeve
korenine. Ingver vmešajte v čaj in
ga pokrijte. Po desetih minutah
precedite čaj in ga po ţelji začinite z limono in medom.

Prehranjevanje neposredno vpliva
na moč vašega imunskega sistema
in njegovo sposobnost, da vas zaščiti. Najlaţji način zavedanja
pomembnosti dobrega prehranjevanja na imunski sistem je spoznanje, da ima pomanjkanje kateregakoli bistvenega vitamina ali minerala vedno za posledico oslabitev
imunskega sistema. Vir: internet

ZANIMIVOSTI
Nabiranje gob urejata Uredba o
varstvu samoniklih gliv in Uredba
o zavarovanih prostoţivečih glivah Dnevno lahko vsak nabiralec
gob nabere največ dva kilogramagob. Dovoljeno pa je nabrati
gobo, ki je teţja od dveh kilogramov. Nabirati je dovoljeno gobe,
Nabiranje gob je zanimiv in razki so toliko razvite, da jih je
širjen konjiček. Gobe so odlična
mogoče zanesljivo določiti. Gobe
popestritev vsakdanjega jedilnika moramo grobo očistiti na samem
kot glavna jed ali začimba. Nabi- rastišču, pri nabiranju pa ne smeranje gob je neke vrste vračanje k mo uporabljati pripomočkov, ki bi
lahko poškodovali rastišče ali pa
naravi. Med nabiranjem se sprepodgobje. Nabirati jih semo v trdhajamo v gozdu in smo v neposrene košare ali zabojčke, ki imajo
dnem stiku z naravo. Ker so gobe reţe skozi katere lahko padajo
pomembne za gozd, je njihovo
trosi. Tako omogočamo razmnonabiranje zakonsko omejeno.
ţevanje gliv in jih širimo po gozdu. Najbolj primerne za nabiranje
Gobe oz. glive – goba je le manjši in prenašanje gob so pletene košanadzemni del glive, ki sluţi tvorbi re in cekarji. Ne smemo nabirati
trosov in razmnoţevanju - v goz- gob, ki so zaščitene.
Nabiramo le uţitne gobe, ki jih
du razgrajujejo in predelujejo
poznamo. Če gobe ne poznamo,
odpadne organske snovi. Te upojo pustimo pri miru in ne trgamo
rabijo za lastno rast, obenem pa so za kasnejše določanje doma.
hrana za druge organizme. Nekatere gobe ţivijo v soţitju z drevesi OBNAŠANJE V
in drugimi rastlinami. Ta pojav
GOZDU
imenujemo mikoriza. V tem soţitju gliva prispeva vodo in mineral1. Ne motimo ţivali s kričanjem,
ne snovi, drevo pa hranilne snovi.
z lomastenjem in hrupom nasploh. Po gozdu hodimo tiho,
poslušamo le oglašanje ptic in
šelestenje listja.
2. Ne odmetavamo odpadkov,
npr. razne embalaţe iz polivinila in pločevine, ker se ta ne razgradi in tako postane gozd s
časom pravo smetišče.
Nič kolikokrat lahko opazimo v
gozdu pravo pokopališče stare
šare, od pločevink pa vse tja do
starih avtomobilov.

NABIRANJE GOB

NABIRANJE GOB

3. Ne uničujemo drevja, grmičevja in podrasti v gozdu, ker s
tem uničimo pogoje za rast
predvsem mikoriznim gobam,
ki ţivijo v soţitju z rastlinami in
drevjem. Vsak poseg v naravo,
kot je sekanje drevja in grmičevja, pusti nepopravljivo škodo
za gobe in mikofloro nasploh,
saj na posekah gobe nimajo več
pogojev za rast. Vsako posekano drevo bi morali nadomestiti
z drugim, mladim drevesom in
ponovno ustvariti pogoje tako
za gobe kot za vse ostale organizme, ki ţivijo v gozdu. Čuvajmo
gozdove, saj so pljuča našega
planeta!
4. In najpomembnejše za prave
gobarje: ne brcamo, teptamo in
uničujemo gob, ki jih ne poznamo. Morda pa bo za nami prišel
nekdo, ki te gobe pozna in jih
bo morda pobral! Ne krivimo za
svoje neznanje gob, temveč se
potrudimo in se naučimo in spoznajmo čim več vrst, tudi strupenih, morda jih bomo potem
gledali z drugačnimi očmi in jih
ne bomo več uničevali! Niso krive gobe, da jih ne poznamo, krivi smo mi sami! Ne uničujmo
najlepšega okrasa gozdov - gob!

Nekateri ljudje pač ne spoštujejo narave! Ne bodimo med njimi tudi mi, saj gozd ni kanta za
smeti!
VIR: internet
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DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

OBJAVE V MEDIJIH
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V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v
Mariboru in podružnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti o našem življenju v
svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov.

Drţavno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki
(objavljeno 2. 9. 2013)
1. mesto Aleš Škof-Geni Dacaj, DGN Podravja Maribor A
2. mesto Valerija Škof-Dijana Škof, DGN Podravja Maribor
http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/drzavnoprvenstvo-v-odbojki-na-mivki

3. mednarodni turnir v odbojki na mivki (objavljeno 6. 8.
2013)
Organizatorji DGN Podravja Maribor podruţnica Ptuj so v
soboto, 20. julija, na Ranci ob Ptujskem jezeru izpeljali 3. mednarodni turnir v odbojki na mivki v mešanih parih. Prijavilo se
je 15 ekip iz Slovenije in tujine.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-turnir-v-odbojkina-mivki

Pomoč za našega gluhega člana Marcela Mertika
(objavljeno 18. 6. 2013)

Društvo učiteljev gluhih Slovenije se je na stisko gluhe druţine
iz Maribora odzvalo z zbiranjem sredstev.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/donacija-gluhemu-fantu

Prevzem olimpijske plamenice od
avstrijskih gluhih športnikov
(objavljeno 16.7.2013)
Naši športniki so od gluhih avstrijskih športnikov v Mariboru na Glavnem trgu sprejeli olimpijsko plamenico.
http://www.zveza-gns.si/ostalo/prevzem-olimpijske-plamenice-od-avstrijskih-gluhih-sportnikov

OBJAVE V MEDIJIH
Podruţnica Ptuj (objavljeno 30. 7. 2013)
Podruţnica Ptuj deluje ţe od leta 2009. Ima 94 članov. Največ je mladih, in sicer
prav iz ptujske občine, nekaj pa tudi iz sosednjih občin.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/podruznica-ptuj

Razglednica Maribora (objavljeno 7. 1. 2013)
V seriji oddaj »Razglednica mesta« vam bomo predstavili turistične
znamenitosti, pa tudi manj znane plati izbranih slovenskih krajev. In
vse to v znakovnem jeziku! Po štajerski prestolnici vas bosta vodila
Mariborčana Sabina Hmelina in Bedrija Črešnik
http://www.zveza-gns.si/slovenija/razglednica-maribora

MARIBORSKI DIJAKI SPOZNAVAJO SLOVENSKI ZNAKOVNI
JEZIK (objavljeno 7. 3. 2013)
V okviru projekta Posluh!, ki ga v letu 2013 izvaja Kulturno društvo Mladinski
center IndiJanez iz Maribora, bo skoraj 10 tisoč dijakov mariborskih in okoliških
srednjih šol spoznalo, kako komunicirajo gluhi,.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/mariborski-dijaki-spoznavajo-gluhoto-inznakovni-jezik

Kulinarični kotiček – Tiramisu (objavljeno 21. 6. 2013)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/kulinaricni-koticek---tiramisu

Obraz meseca – Robert Klemenčič (objavljeno 28.2.2013)
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic
3. mednarodni odbojkarski turnir za ženske v Mariboru (objavljeno 18.2.2013)
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-odbojkarski-turnir-za-zenske-v-mariboru

8. mednarodni futsalski turnir v Mariboru (objavljeno 16. 2. 2013)
http://www.zveza-gns.si/nogomet/8-mednarodni-futsalski-turnir-v-mariboru

Gledališki festival gluhih Maribor (objavljeno 26. 10. 2012)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/gledaliski-festival-gluhih-maribor

Predstavitev podružnice Ptuj (objavljeno 8. 3. 2011)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-podruznice-ptuj

VABLJENI K OGLEDU
VABLJENI K OGLEDU
Stran 25

RAZVEDRILO

Človek pride na banko in vpraša:
"Rad bi imel svoje malo podjetje.
Kaj mi svetujete?"
"Preprosto. Kupite veliko podjetje
in malo počakajte." :)
~~

Skupina ţensk je bila na seminarju o tem, kako ţiveti v harmonični
zakonski skupnosti.
Prvo vprašanje je bilo: "Katera
ljubi svojega moţa?"
Vse ţenske so dvignile roke.
Naslednje vprašanje je bilo: "Kdaj
ste zadnjič povedale moţu, da ga
ljubite?"
Nekatere so odgovorile, da danes,
nekatere, da včeraj, nekatere se pa
niso spomnile.

Človek
pravi
knjiţničarki:
"Sposodil bi si knjigo o načinih
samomora."

Potem so jim naročili, da po
mobilnem telefonu pošlje vsaka
svojemu moţu SMS: "Ljubim te,
dragi!"
Nato so med seboj zamenjale telefone in prebrale odgovore.
Tu je nekaj odgovorov:

Zaposleni po vrsti:

Papeţ Frančišek zahteva od svojih
kardinalov ,škofov in ostalih 1. Hej, mati mojih otrok, si bolna?
popolno skromnost.
2. Kaj pa je zdaj? Si spet razbila
avto?
Pa vpraša nadškof Stres kardinala 3. Ne razumem, kaj misliš.
Rodeta, kaj bo naredil s svojim 4. Kaj si pa zdaj storila? Tokrat ti
ne bom odpustil!
avtom Mercedes SL55 AMG.
5. ?!?
Kardinal Rode odgovarja: Avto
6. Ne ovinkari, samo povej, kolisem ţe prepisal na sina :)
ko rabiš!
7. Ali sanjam???????
~~
8. Če mi ne poveš, komu je to
sporočilo v resnici namenjeno, te
Zakaj romi jočejo, ko v filmu gle- še danes ubijem!
dajo, kako tone Titanic?
9. Prosil sem te, da ne piješ več!
To je vendar 50.000 ton ţeleza... :) In najboljši
10. Kdo je to? :)))
~~
Hčerka vpraša svojo mamo:
~~
“Mami, ali se vse pravljice pričnePo dolgi plovbi ladja pristane v
jo z nekoč pred davnimi časi?”
luki in neki mornar se odpravi na
“Ne hčerka. Tvoj oče jih naprimer obalo in gre v najbliţji hotel.
prične z draga, danes zvečer imam
"Enoposteljno sobo, prosim."
ponovno poslovni sestanek!” :)
"Kakšno pa ţelite?"
~~
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"Takšno s pogledom na kopno.":)

Knjiţničarka: "Ja, seveda. Kdo pa
jo bo vrnil?"
~~
Šef.: "Imam slabo novico. Zaradi
zmanjšanja stroškov moram enega
izmed vas odpustiti."

Črnec: "Mene ne morete, vas bom
toţil zaradi rasizma!"
Musliman: "Mene ne morete, prijavil vas bom zaradi verske diskriminacije!"
Delavka: "Tudi mene ne morete,
toţila vas bom zaradi moškega
šovinizma!"
Starejši delavec: "Mene ne morete,
to bi bila diskriminacija zaradi starosti!"
Invalid: "Mene nikakor, jaz sem
zaščitena kategorija!"
Vsi pogledajo v zadnjega iz skupine, mladega, zdravega fanta.
Prestrašeno jih gleda, nato pa izjeclja: "Zadnje čase se mi zdi, da
sem gay, tako da ...":)

VOŠČILA
ABRAM Marija
BORKOVIČ Anton
CURKIČ Fadil
ČREŠNIK Sara
DACAJ Shkelzen
DAMIŠ Samo
DIVJAK Tomislav
HADŢISELIMOVIČ Esher
HARB Marjan
HARB Marta
HITER Avguštin
HITER Rozalija
ISKRAČ Joţe
IVANJŠIČ Ivan
JANŢEKOVIČ Janez
KLEMENČIČ Robert
KUKOVEC Marijan
LAVTAR Milena
LORGER Vladimir
MAJCENOVIČ Mihael
MAJER Stjepan
MAROLT Rozika
MAUKO Dijana
MEGLIČ Avgusta
MIHELIČ Janez
MOHORKO Otilija
OTOREPEC Zdenka
PERGER Tamara
POROPAT Ljubo
POŢGAJ Elizabeta
REPNIK Sonja
STEINER Milan
URŠEJ David
VELCER Maja
VRŠIČ Justina

KOS Rozalija
LORBEK Zvezdana
MASTEN Terezija
MIHELIČ Mihela
MURŠEČ Nada
MUSTER Tomi
OČKO Avguštin
PAUMAN Ivan
PAVLIN Boris
PIHLER Srečko
PIŠOTEK Dragica
PLOJ Aleš
PODGORŠEK Rozika
SALAMON Lidija
SOK Vladka
ŠERC Mihael
ŠKET Matevţ
ŠKRABL Irena
ŠMIGOC Kogelnik Jasna
ŠPEŠIČ Ksenija
TRIFUNOVIČ Andrej
VALJAN Katarina
VERLIČ Magdalena
TOPLAK Kokol Marjana
EMERŠIČ Eva
POSEL Franjo
KOS Ljuba
HAMZIČ Stasa
KEP Karol
KORBAR Janko

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU
ZA MESEC AVGUST IN SEPTEMBER:

AVGUST:

SEPTEMBER
ABRAM Dušan
BELŠAK Franc
BRAČKO Darja
BREZNIK Franc
CAFUTA Saška
ČEH Silvo
FEKONJA Oto
FLAŠKO Joţef
GRAGAR Ivan
GRMIČ Marija
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VABILA IN OBVESTILA
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.

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak prvi in tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.

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 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) informacije podaja predsednik podružnice na
Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni.
Vsako sredo in petek 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.

KOSTANJEV PIKNIK
Vabimo vse člane na družabno športno srečanje, ki bo v
SOBOTO 12.10.2013 na Ptuju. Imeli bomo piknik in športne
igre (bowling, pikado, šah, ribičija). Imeli se bomo super!
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VABILA IN OBVESTILA
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.
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.

PREDSTAVITEV ZNAKOVNEGA JEZIKA NA OSNOVNI ŠOLI MLADIKA
PTUJ
V četrtek, 26. 9. 2013 bo na OŠ Mladika Ptuj potekala predstavitev
slovenskega znakovnega jezika.
MEDNARODNI DAN GLUHIH
V soboto 21. 9. 2013, se bomo člani društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor odpravili na dvodnevni izlet v Novo Gorico, kjer bo potekal tradicionalni mednarodni dan gluhih.

KVIZ ZNANJA IN DRUŽABNE IGRE Vsako sredo popoldan ob
17.30 do 18.30 ure organiziramo družabne igre in kviz znanja. Kviz
vodita Snežana Pauletid in Marjan Podbojec. Vljudno vabljeni

PREDSTAVITVE ZNAKOVNEGA JEZIKA NA SREDNJIH ŠOLAH
Vabimo vse mlade člane, da pomagajo pri predstavitvah znakovnega
jezika v sklopu projekta POSLUH. Več informacij dobite v pisarni društva.

VABILO NA DAN MOBILNOSTI INVALIDOV
Vabimo vse člane da se udeležijo tudi letošnjega dneva mobilnosti invalidov,
ki bo v sredo, 18. 9. 2013

OBVESTILO
V mesecu septembru ponovno začenjamo s tečaji slovenskega
znakovnega jezika. Prijavite se lahko v pisarni društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor.
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OBVESTILA
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.
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.
Info Društva

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

Zapustila nas je naša
dolgoletna članica

MARIJA ZORKO
»ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala in
večno lep spomin na t«.
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SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

A
Ff
Ll
RR
WW
A

TUJI ZNAKI

b Cc Čč Dd EE
Gg Hh I2 Jj Kk
Mm Nn Oo Pp QQ
Ss Šš Tt Uu Vv
XX YY Zz Žţ
B

ŠTEVILKE

0 11 22 33 44
55 615 725 835 945
0

Stran 31

URADNE URE:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

02/ 252 21 82
02/ 620 88 51 (faks)

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 9:00 - 12:00

DRUŠTVO

Sreda: 9:00 - 12:00
16:00 - 18:00

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132
BEDRIJA ČREŠNIK

PTUJ

041/ 331 287

(predsednik društva)

STUDIO

2x mesečno
(prvi in tretji petek v mesecu)
Petek: 16:00 - 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si

ALEŠ ŠKOF (predsednik

070/ 745 579

športne sekcije)

SAŠO LETONJA

031/ 809 841

(predsednik podružnice Ptuj)

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Snežana Pauletid, sodelavka

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 3. julij 2013
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 in 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.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, http://www.facebook.com/
drustvo.maribor
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna
občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica

