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UVODNIK, PREDSEDNIKOVE BESEDE
Drage bralke in
bralci, lučke že
razsvetljujejo
mestne ulice in
vsi se trudimo,
da bi pričarali
čim
bolj
praznično vzdušje. Čakamo le
še razigrane snežinke, da se
odenemo v zimske kape in šale
ter se zapodimo po snežnih
strminah. Tudi Miklavž nas je
že obiskal. Prav gotovo boste v
naslednjih dneh prejeli in
doživeli
marsikaj
lepega,
predvsem pa veliko prisrčnih
misli in iskrivih pogledov od
svojih najdražjih. Preden pa se
popolnoma prepustimo čaru
decembrskih praznikov vas
vabimo, da se skupaj še
nekoliko
ozremo
po
aktivnostih in zanimivem
branju, ki ga lahko preberemo
v decembrski številki Naš glas.
Meseca november in december
sta nam prinesla obilo novic ter
tudi
vaše
vedno
večje
sodelovanje pri oblikovanju
našega glasila. Iz množice
vaših člankov smo izbrali
nekaj najbolj aktualnih, za vse
ostale neobjavljene članke pa
bomo rezervirali prostor v
naslednji številki glasila. Kot
ste opazil, v glasilu objavljamo
vedno večje število slik in
fotografij, ki so nam invalidom
sluha prijaznejše in brez besed
sporočajo o dogodkih v
Društvu.

V današnji številki glasila Naš
glas vam bomo podrobneje
predstavili različne aktivnosti s
področja izobraževanja ter
vedno bolj aktualna vprašanja
o krčenju pravic invalidov in o
tem, kako ohraniti obstoječe
pravice, za katere moramo
poudariti: “Gluhe in naglušne
osebe imamo najmanj pravic
med vsemi vrstami invalidnosti”.
V Društvu smo 4. decembra
uspešno organizirali Prvi filmski festival gluhih ustvarjalcev
Slovenije z naslovom “Svet
tišine”, ki sovpada s svetovnim
dnevom invalidov, katerega
vsako leto praznujemo 3. decembra. Na prireditev smo
povabili naše člane in ostale
goste. V dvorano II. gimnazije
Maribor je prišlo cca. 200 gledalcev in ljubiteljev filma, ki
so uživali v sedmih izvrstnih
filmih gluhih ustvarjalcev iz
cele Slovenije. Pri pripravah na
proslavo je sodelovalo veliko
naših članov, kar je bila lepa
priložnost za sklepanje prijateljstev in utrjevanje pripadnosti
društvu. Hkrati pa je bil ta festival tudi vez med nami gluhimi in naglušnimi ljudmi ter
slišečim svetom. S posebnim
zadovoljstvom
pa
smo
izspostavili tudi 73. obletnico
delovanja Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor, ki
je v svoji dolgi zgodovini
delovanja dalo iz svojih vrst

TOLMAČI

NASLOVI

KOSER MARIJA

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711

031 316 040 dopol. in popol.

NOVAK SUZANA

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

02/332 60 09

041 600 201 dopol. in popol.

PLOJ LIDIJA

Frankolovska 14, 2000 Maribor

02/33 12 347

041 282 344 dopol. in popol.
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veliko uspešnih gluhih in naglušnih ljudi. Po zaključku festivala in kasneje organizirani
okrogli mizi o prihodnosti
filmske ustvarjalnosti gluhih
smo prejeli številne pohvale za
odlično organizacijo Prvega
slovenskega filmskega festivala gluhih ustvarjalcev.
Posebno razočaranje smo
doživeli s strani naše Zveze
društev gluhih in naglušnih
Slovenije, ki nam je 5 ur pred
pričetkom festivala sporočila,
da ne bo poslala svoje profesionalne snemalne ekipe, ki bi
obeležila ta izredno odmeven
in aktualen dogodek in to kljub
temu, da smo bili že vnaprej
dogovorjeni za snemanje s
strani Zveze. Zato smo v
zadnjem trenutku angažirali
svoje prostovoljce in naše
člane, ki so posneli dogajanje
na festivalu. Prav tako s
prostovoljnim delom pa bodo
naši člani naredili kratek video
prispevek za video novice in
objavo na spletnih straneh
društva, s katerim bomo
poskušali omiliti nerazumljivo
odsotnost snemalne ekipe
Zveze in s tem tudi nepripravo
prispevka za TV oddajo Prisluhnimo tišini.
Kljub zelo velikem angažiranju
društva in aktivnostim naših
članov, pa ne morem mimo dejstva, da se kljub vsem
upravičenim in dolgoletno izvajanim posebnim socialnim
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SPOROČILA
programom ter priznanemu delu
v Društvu za vse gluhe in naglušne osebe s področja celotnega Podravja, država, lokalne
skupnosti, FIHO in tudi ZDGNS
ter ostali financerji ne zavedajo
velikega pomena dela v Društvu
in namenjajo vedno manjša finančna sredstva za delovanje in
izvajanje programov za gluhe in
naglušne osebe, še posebej zato,
ker takšnih in podobnih programov ne izvaja nobena druga
organizacija na področju regije,
ki jo sestavlja še 41 občin in
mest Podravja.
Pa vendar nas takšna in podobna
nerazumljiva dejanja ne bodo
ustavila. Združeni in v slogi
bomo kos vedno težjim socialnim stiskam in težavam vedno
večjega števila invalidov sluha,
kar naj bo tudi ideal in moto
Zveze, društev ter vseh gluhih
in naglušnih v Sloveniji.

“Ničesar o invalidih
brez invalidov”.
Z upoštevanjem te misli bomo
lažje dosegli cilj, “resnično
enakopravnost za vse invalide,
še posebej pa za invalide
sluha”.
Želim vam čaroben december in veselo praznovanje ob
novoletnih praznikih ter veliko sreče in delovnih uspehov
v prihajajočem letu 2007.

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in
ostale koristne informacije
objavljamo tudi na internetu na naši spletni strani.

www.dgn.mb.edus.si

Predsednik Društva
Milan Kotnik

DOPISUJTE V NAŠ
GLAS

Vsak s ponosom pokaže svoj
objavljen prispevek v glasilu
Naš glas, ki izhaja že 5 let in
ga naši člani in tudi ostali polnočutni vedno znova radi prebirajo. Zato vljudno vabljeni k
sodelovanju pri pripravi glasiVodilo vsem, ki krojijo usodo
la. Prispevke in članke za nasDruštvu in njegovim gluhim in lednjo, decembrsko številko
naglušnim članom pa naj bo že glasila »Naš glas« prinesite
najkasneje do 15. januarja.
velikokrat zapisana misel:
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VSEBINA
Uvodnik
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Sporočila, čestitke
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Šport

4

Člani pišejo

5, 6, 7

Zanimivosti

8, 9

Nagradna križanka

10

Poezija, razvedrilo

11

Obvestila, vabila, aktivnosti 12

Uredništvo glasila

ČESTITKE NAŠIM ČLANOM, ROJSTNI DNEVI, ROJSTVA, OBLETNICE
V mesecu decembru praznujejo:

Petra BEDENIK
Štefka HARI
Darinka KAJLAH
Petra OPREŠNIK

Ivica BURGGRAF
Matjaž DEBEVC
Bogo BURK
Marta CIMERMAN
Janez VIDOVIČ

ISKRENE ČESTITKE OB
PRAZNOVANJU OSEBNEGA
JUBILEJA
TER
VSE
NAJBOLJŠE ŽELJE IN
VELIKO ZDRAVJA VAM
ŽELI

Silva PAVLINEK
Mateja RUSTJA

Društvo GNP Maribor

Silva STEINER

Predsednik
Milan Kotnik
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ŠPORT
NAŠA ČLANA DRUŠTVA IGRALA NA 2.
EVROPSKEM
PRVENTVU GLUHIH
V MALEM NOGOMETU (FUTSAL)
Bedo Črešnik in Aleš Škof sta
po napornih treningih v Kranjski Gori, kjer so trenirali od
poletja do pozne jeseni skoraj
vsako soboto in nedeljo. Od
začetka pa so bili kandidati za
nogometno reprezentanco še
Darko Kokol in Gabrijel Kravanja.

»Bedo Črešnik« Zelo smo
veseli in ponosni, da smo prvič
po dolgem času lahko zastopali
barve svoje države. Kot posebnost naj povem, da je bilo naše
društvo 17x državni
prvak v bivši Jugoslaviji. Ekipa mariborskih gluhih nogometašev pa se je udeleževala tudi mednarodnih
turnirjev v nogometu,
kjer smo prav tako
posegali po najboljših
mestih.
Začetek
prvenstva s tekmo
Stran 4

proti Slovaški smo začeli borbeno in že takoj na začetku
imeli veliko smolo, saj jo jo je
zaznamovala huda poškodba
mojega sočlana Aleša Škofa,
kateremu je Slovak zlomil
nogo v goleni. Na isti tekmi se
je poškodoval še kapetan Mustafa Buljubašić,
ki si je nategnil kolenske vezi. Brez njiju,
obeh ključnih igralcev,
smo tekmo izgubili.
Ker nismo imeli dovolj
rezervnih igralcev, si
nismo smeli privoščiti
dodatnih poškodb. V
nadaljevanju prvenstva pa se nam
je odprlo in
smo dosegali
dobre rezultate,
dva remija in
dve zmagi, ena
zmaga na račun
neudeležbe Italije, ki pa presenetljivo niso
prišli na turnir
kljub prijavi. V nadaljevanju
tekmovanja so se spet so vrstile
različne poškodbe, Vučetić in
Đukić sta zato morala nekaj
časa počivati.

Medtem pa je bil Dvorančič
zaradi nešportnega vedenja proti nasprotnem igralcu izključen
za dve tekmi. Zato je naša reprezentanca proti koncu predtekmovanja na igrišču igrala z zadnjimi rezervnimi močmi, ker

nismo imeli dovolj rezervnih
igralcev. Poleg tega pa smo
imeli smolo v zadnjem delu, saj
nam je manjkala samo ena točka, pa bi se lahko uvrstili naprej. Kljub vsemu smo ponosni
na ta dober uspeh, posebno ker
smo prvič nastopali na tako
močnem evropskem tekmovanju v malem nogometu in se med
22 evropskimi reprezentancami
uvrstili v zlato sredino ter osvojili 11. mesto.
Bedo Črešnik

Tudi v najgloblji dolini
najdeš vodo in čez
najvišje gore najdeš
pot.
Kurdski pregovor
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ČLANI PIŠEJO
Otvoritev novih prostorov Društva gluhih in
naglušnih v Novi Gorici
Za člane Društva gluhih in
naglušnih iz Nove Gorice je
bil 29. september 2006 srečen
dan in pomemben dan. V uporabo so dobili nove prostore,
katerih otvoritve sva se iz
našega Društva udeležila z
Majdo Kores. Člani so bili
novih prostorov zelo veseli.

Prostori se nahajajo v pritličnih prostorih novo zgrajenega
stanovanjskega bloka, kjer
imajo sedež in svoje prostore
tudi ostala invalidska društva.
Po slavnostni otvoritvi smo si
v družbi Novo Goričanov
ogledali nove prostore, ki
obsegajo 90 m2. Na teh 90 m2
je ena velika soba, soba za
računalništvo, pisarna in sanitarije.
Sledila je majhna pogostitev.
Ob 16 uri smo si ogledali kulturno predstavo in nazdravili s
šampanjcem.
Po predstavi smo se odpravili
v nove društvene prostore, kjer
smo klepetali do poznega
večera.
Prijatelji iz Novogoriškega
društva so izžarevali ponos,
December 2006

nepopisno zadovoljstvo in
veselje v novih, moderno
opremljenih in zelo funkcionalnih društvenih prostorih.
Ob otvoritvi njihove pridobitve sva jim v imenu našega
društva čestitala, podarila
skromno darilo in jim zaželela
veliko zadovoljstva in uspehov
pri njihovem nadaljnem delu.

ter jim poklonila skromno
darilo.
Po kratkem nagovoru predsednika društva in lepem in izredno pestrem kulturnem sporedu
so nas pogostili s kosilom.

Jože Koser

Visok jubilej Društva
gluhih in naglušnih
Murska Sobota
V imenu Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor,
sva se 26.8.2006 z Majdo
Kores odzvala povabilu na
praznovanje visokega jubileja.
Praznovali so 50. obletnico
obstoja in delovanja društva
gluhih in naglušnih v Murski
Soboti.
Praznično slovesnost so organizirali ob bližjem zelo lepo
urejenem ribniku. Na proslavi

Po uradnem delu smo veselo
poklepetali. Izbrali so krasen
dan za svoj visok jubilej.
Jože Koser

Novoletni šahovski
turnir v šahu
V Društvu smo 15. decembra
organizirali novoletni šahovski
turnir. Prijavljenih je bilo 20
naših šahistov, na koncu pa se
nas je zbralo 17, med njimi kar
štiri ženske, ki so uspešno zastopale svoj spol. Več v naslednji številki glasila.
Najboljši trije šahisti na turnirju:

1.

mesto Štefan Perkovič

2.

mesto Milan Kotnik

3.

mesto Franc Perkovič

so
podelili
priznanja in
pohvale dolgoletnim članom.
V imenu članov našega društva jim je Majda Kores čestitala za dolgoletno in uspešno
delo v skrbi za gluhe člane,
NAŠ GLAS
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ČLANI PIŠEJO
Moje mnenje o gluhoti
Ker imam gluhe starše, lahko
rečem, da sem rasla z gluhimi
ljudmi. Zame je gluhota že od
nekdaj nekaj normalnega in gluhih ljudi ne razlikujem od slišečih. Veseli me, da so gluhi tako
dobro organizirani v društvih, na
katere se lahko obrnejo po
pomoč. Še posebno danes, ko
živimo v dobi informacij, opažam, da so gluhi marsikje prikrajšani.

Zame gluhota ni katastrofa, saj
gluh človek lahko prav tako živi
polno življenje, živi samostojno,
hodi v službo, se udejstvuje v
raznih športnih in drugih dejavnostih, vzgaja svoje otroke,…
Med njimi so odlični športniki in
umetniki. Zelo pa je pomembno
koliko sam človek naredi, da je
njegovo življenje bolj polno.
Z branjem knjig, dnevnih časopisov in uporabo računalnika
(internet), si bogatimo besedni
zaklad in razgledanost, s športnimi dejavnostmi skrbimo za fizično kondicijo in druženje, predvsem pa je pomembno, da se srečujemo z drugimi ljudmi in skrbimo za izmenjavi raznih izkušenj in informacij.Problem pri
gluhih opažam, predvsem pri
druženju s slišečimi, saj se gluh
človek velikokrat dolgočasi v
družbi slišečih. Velikokrat slišeči
pozabijo, da je v njihovi družbi
človek, ki ne sliši in ne more sleStran 6

To se pogosto dogaja v službi, izletih, družinskih srečanjih,
oziroma dejavnostih, kjer je gluh
človek vključen v družbo slišečih. Velikokrat se zato zgodi, da
gluh človek po nekaj poskusih
vključevanja v pogovor obupa in
je prepuščen samemu sebi.
Zelo pa me žalosti, ker se žal še
vedno dogaja, da gluhi še vedno
naletijo na ljudi, ki si ne vzamejo
dovolj časa in se ne potrudijo
dovolj, da bi razumeli, kaj gluh
od njega želi in pričakuje. K sreči pa je zaradi večjega pojavljanja gluhih v javnosti in medijih teh
primerov vedno manj. Predvsem
je pomembno, da se gluhi ljudje
predstavijo širši javnosti kot
popolnoma zdravi in razumni
ljudje z določeno zdravstveno
težavo. Sposobni so opravljati
vse poklice, pri katerih sluh ne
igra bistvene vloge, sposobni so
se izobraževati in vključevati v
razne dejavnosti. So čuteči in
inteligentni ljudje, ki za dosego
svojih ciljev vlagajo veliko več
energije, kar ljudje premalokrat
vidijo in cenijo.
Maja Marinček

Evro in možnosti pritožbe
V zvezi z evrom se lahko vsak
državljan pritoži na:
Tržni inšpektorat RS
Parmova 33
1000 Ljubljana
Tel: 01/ 280-8700
Faks: 01/ 280-8740
e-pošta: gp.tirs(at)gov.si
Zveza potrošnikov Slovenije
Frankopanska 5,
1000 Ljubljana,
Telefon: (01) 474 06 00
Telefaks: (01) 433 33 71
e-pošta: zps@zps.si
domača stran: www.zps.si
NAŠ GLAS

Moje prvo srečanje z
gluhoto
Že dolgo je tega, ko sem prvič
spoznala gluhonemega fanta.
Spoznala naju je moja dobra
prijateljica. In to čisto po naključju.

Videla sem ju kako se pogovarjata v parku. Nenavadno mi
je bilo zakaj prijateljica tako
krili z rokami. Zato sem
pristopila, se predstavila in
vključila v pogovor. Takoj
sem opazila, da deček po imenu Marin ne sliši.
Bil je zelo lep fant. Imel je
nebesno modre oči in blond
lase, ki so v kodrih obdajali
njegov nasmejani obraz, bil je
visok in vitek. Takrat sem
pomislila »Lep kot Apolon!«,
a hkrati se mi je tudi zasmilil,
saj se mi je takrat pri rosnih
devetnajstih letih zdelo nekaj
najbolj groznega to, da ne sliši
vseh lepih zvokov narave,
glasbe, smeha… Od takrat
smo se videvali vedno pogosteje.
Moja prijateljica je seveda
znala znakovni jezik, jaz pa
sem se nekako za silo poskušala sporazumevati z njim.
December 2006

ČLANI PIŠEJO
povezovanje prevzela Bedo
Črešnik in Sanja Mertik, ki sta
izvrstno opravila napovedovanje filmov.

poskušala sporazumevati z
njim. Niti pomislila nisem na
to, da bi se priključila tečaju
znakovnega jezika. Zaradi slabe in naporne komunikacije

ne vrednotijo, ampak sprejemajo življenje in ljudi takšne
kot so, z vsemi dobrimi in slabimi stranmi in poskušajo
narediti iz svojega življenja
kar se da več.
Če bi lahko malo postali in jim
prisluhnili, jih
spoznali,
jim prisluhnili, bi se iz tega
mnogo naučili.
Jaz sem se!

med nami so se naše poti ločile. Videla sem, da se je Marin
večkrat poskušal družiti s prijatelji, ki slišijo, ampak ta prijateljstva niso trajala dolgo.
Zato se je umaknil k njegovim pravim Na cesti sem ga
še dolgo srečevala, saj sva
vendar živela v istem mestu. .
Ko danes pomislim na to, kako
omejeno je bilo moje razmišljanje in kako narobe sem ravnala, me postane kar sram. Žal
mi je, da ga nisem bolje spoznala, da sem v njem videla
samo ubogo hendikepirano
osebo in ne prijatelja, ki se
prav tako zna nasmejati šalam
in ti priskočiti na pomoč v
težavah.
Danes je moje razmišljanje
popolnoma drugačno. Menim,
da je življenje gluhonemih lahko ravno tako bogato kot življenje ljudi, ki slišijo, morda še
bolj. Naučili so se živeti s svojo gluhoto in svet doživljajo
čisto drugače kot ga mi, ki
slišimo. Gluhonemi so bogatejši za eno izkušnjo in prav
zaradi nje so boljši ljudje. Ne
obsojajo, ne ocenjujejo,

Prvi
gluhih ustvarjalcev Ob zaključku Prvega filmskega
»SVET TIŠINE«
festivala smo v društvu organi-
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Po končanem ogledu filmov
smo vsem avtorjem podelili priznanja za sodelovanje na Prvem
filmskem festivalu in se zahvalili vsem gledalcem za tako številni obisk na festivalu. Vse
filmske ustvarjalce in gledalce
Slava Andric smo povabili v naše Društvo, da
sodelujejo na okrogli mizi, ki
smo jo organizirali kot spremFilmski festival ljajočo aktivnost ob festivalu.

4. decembra smo v mariborskem društvu organizirali v
dvorani "Amfiteater", ki ima
cca. 300 sedežev se je
trlo gledalcev. Med vse gledalce smo razdelili festivalski
spored, ki smo ga pripravili v
Društvu.
Ravnatelj 2. gimnazije Maribor, gospod Ivan Lorenčič

nam je zelo ugodno dal dvorano v najem za izvedbo festivala ter vso tehnično podporo, ki
jo je organiziral gospod Zvonko Babič z dijaki šole.
Ob slovesni otvoritvi Prvega
filmskega festivala in nagovoru predsednika Društva Milana
Kotnika, sta besedo in
NAŠ GLAS

zirali okroglo mizo z naslovom
»Filmska ustvarjalnost gluhih«, na kateri je bilo več kot
60 ustvarjalcev filmov ter ostalih gostov. Na okrogli mizi smo
se pogovarjali o današnjem festivalu, o filmih, ki smo jih videli ter o načrtih za prihodnost
gluhih ustvarjalcev in organizatorjev filmov. V razpravah so
sodelovali avtorji filmov, predstavnik ZDGNS Anton Petrič,
udeleženci filmskega festivala,
Bedo Črešnik - vodja kulturne
sekcije našega društva in jaz
(Milan Kotnik) kot moderator
okrogle mize.
Ob zaključku okrogle mize smo
sklenili, da se mora filmska
dejavnost med gluhimi razvijati
še naprej in da je potrebna še
večja podpora naše Zveze. Zato
je potrebno organizirati še več
izobraževalnih seminarjev za
učenje in uporabo filmske tehnologije.

Milan Kotnik
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ZANIMIVOSTI
Zagotavljanje slušnih
aparatov v obveznem
zdravstvenem zavarovanju
Zavarovanim osebam je v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja zagotovljena tudi
pravica do slušnega aparata. S
Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja je določeno,
da ima zavarovana oseba pravico do slušnega aparata za
eno ali obe ušesi, če gre za
enostransko ali obojestransko
izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če
je s tonsko ali govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in
testiranjem
karakteristik
amplifikatorja ugotovljeno, da
je s slušnim aparatom mogoče
doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.
Otroci do 15. leta starosti, ki
imajo težko izgubo sluha v
območju 71-91 dB ali najmanj
zmerno težko okvaro sluha v
območju 56-70 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz so
upravičeni do digitalnega slušnega aparata, če digitalni slušni aparat omogoči razvoj
govora, razumevanje in sporazumevanje.
Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če
ga tudi uporablja. Po prejemu
testnega slušnega aparata in po
opravljenih vajah za uporabo
slušnega aparata, se mora
zavarovana oseba najpozneje v
treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če je zavarovana oseba slušni aparat
Stran 8

dejansko uporabljala. Po opravljenih vajah za uporabo slušnega aparata in ugotovitvi, da
ga je zavarovana oseba uporabljala, izda napotni zdravnik
naročilnico. Če zavarovana
oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je dolžna vrniti
dobavitelju.
Zauheljna izvedba

laringolog izda zavarovani
osebi, ki prvič uveljavlja pravico do slušnega aparata,
»Naročilnico za medicinsko
tehnični pripomoček« (v nadaljevanju: Naročilnica) za testni
slušni aparat, na kateri označi,
da gre za izposojo testnega
slušnega aparata za obdobje
največ treh mesecev.
4. Zavarovani osebi, ki stalno
uporablja slušni aparat, katerega trajnostna doba je že potekla in je upravičena do novega
aparata, izda napotni zdravnik
otorinolaringolog Naročilnico
za izdajo slušnega aparata in
oliv.

5. Zavarovana oseba prejme
testni slušni aparat pri dobavitelju, ki ima z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje SloNačin zagotavljanja sluš- venije sklenjeno pogodbo.
Dobavitelj zavarovani osebi na
nih aparatov
podlagi Naročilnice izda testni
Skladno s Pravili in Protokoslušni aparat in izdela olivo.
lom diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 6. Zavarovana oseba izbere
sprejel Republiški strokovni ustrezni standardni testni sluškolegij za otorinolaringologijo, ni aparat ob pomoči slušnega
se zagotavljanje slušnih apara- akustika, ki slušni aparat nastov po 15.2.2005 izvaja na sle- tavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo
deč način:
nauči rokovanja s slušnim apa1. Osebni zdravnik ugotovi
rato.
naglušnost in zavarovano osebo napoti na zdravljenje in 7. Zavarovana oseba se s testrehabilitacijo v otorinolaringo- nim slušnim aparatom in potrdilom zglasi pri napotnem
loško ambulanto.
zdravniku-otorinolaringologu,
2. Ko napotni zdravnikkjer opravi vaje s slušnim apaotorinolaringolog ugotovi potratom.
rebo po slušnem aparatu, zavarovano osebo seznani, da bo 8. Ko je testni slušni aparat
najprej prejela testni slušni izdan in so pri tem upoštevani
vsi elementi izdaje, slušni akuaparat.
stik ali tim pod vodstvom
3. Napotni zdravnik otorinozdravnika ugotovi, ali je zavaNAŠ GLAS
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ZANIMIVOSTI
rovana oseba slušni aparat pretežno nosila vsaj 14 dni. Slušni
akustik oz. tim izda zavarovani
osebi potrdilo, da je navajena
na uporabo slušnega aparata in
ugotovi, da je slušni aparat
nosila.
9.Napotni zdravnikotorinolaringolog ugotovi, ali
je s slušnim aparatom dosežen
ustrezen slušno-rehabilitacijski
učinek.V primeru, da zavarovana oseba s testnim slušnim
aparatom ni dosegla ustreznega slušno-rehabilitacijskega
učinka, ji napotni zdravnikotorinolaringolog Naročilnice
za izdajo slušnega aparata ne
izda.
Vuheljna izvedba

10. V primeru ugotovitve potrebe po slušnem aparatu pri
otroku ali drugi osebi s posebnimi potrebami, opravi strokovni tim pod vodstvom napotnega
zdravnikaotorinolaringologa tako izdajo
slušnega aparata kot tudi vaje s
slušnim aparatom. Pri izbiri
slušnega aparata je zavarovani
osebi pod vodstvom strokovnega tima zagotovljena možnost izbire slušnih aparatov
vsaj dveh dobaviteljev. StroDecember 2006

kovni tim v tem primeru ugotovi potrebo po slušnem aparatu in zagotovi izbiro ustreznega slušnega aparata, nastavitev
aparata, navajanje na uporabo
slušnega aparata z ustreznimi
ustnimi in pisnimi navodili ter
vaje poslušanja.
11. Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme Reverz za obdobje
do treh mesecev, s katerim se
zaveže, da bo slušni aparat
vrnila po zaključku testiranja
oziroma najkasneje v roku treh
mesecev od prejema slušnega
aparata ali pa bo dobavitelju
predložila Naročilnico za izdajo slušnega aparata.
12. V času preskušanja s testnega slušnega aparata lahko
zavarovana oseba testni slušni
aparat kadarkoli vrne dobavitelju, kjer je slušni aparat prejela. V primeru vračila testnega slušnega aparata, ji je dobavitelj dolžan izročiti kopijo
Naročilnice in potrdilo o vračilu testnega slušnega aparata. S
kopijo Naročilnice lahko zavarovana oseba v 3 mesečnem
obdobju testira drug slušni
aparat pri drugem dobavitelju.
Prvemu dobavitelju zavarovana oseba ni dolžna pojasnjevati razlogov za vračilo oziroma
svoje nezadovoljstvo s prejetim testnim slušnim aparatom.
Povzeto iz spleta

Nove ideje so največkrat
otroci starih misli
NAŠ GLAS

Tolar se poslavlja
Tolar, slovenska nacionalna
valuta je praznoval 15. in
hkrati zadnjo obletnico. Stabilnost tečaja je ob usklajenem
vodenju ostalih ekonomskih
politik Slovenijo kot prvo med
novinkami Evropske unije pripeljala v naročje skupne
evropske valute. Z letom 2007
bo Slovenija prevzela evro,
tolar, ki je v 15 letih med prebivalci Slovenije užival visoko
zaupanje, pa bo odšel v zgodovino.
Slovenija je na pot denarne
samostojnosti stopila 8. oktobra 1991. Potem ko je v skladu
z brionskim sporazumom pretekel trimesečni moratorij na
uveljavljanje osamosvojitvenih

sklepov, je tedanja skupščina
Republike Slovenije sprejela
zakon o denarni enoti RS, s
katerim je uvedla lastno valuto
- tolar, ki se je delil na sto stotinov, ter zakon o uporabi
denarne enote RS, ki je določal, da je tolar edino zakonito
plačilno sredstvo v slovenski
državi.
S 1. 1. 2007, pa bo tudi v naši
državi edino zakonito plačilno
sredstvo, ki bo nasledilo tolar,
postal evro, ki ga uporabljajo
preostale članice evropske uniInfo
je.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilno rešeno križanko prinesite v društvo k Majdi Kores, ki bo zbirala rešitve do konca meseca decembra. Med vsemi prispelimi pravilnimi rešitvami bomo januarja izžrebali 1 nagrajenca, ki bo dobil praktično
nagrado.
Stran 10
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
OPEVAM TE
V tišini svoji dozorevaš

NASMEJMO SE
Janez gre s prijateljico v kino,

sam v samoti.

pred vhodom si kupi čokolado,

Odkrivaš mi nevidni svet.

ki jo med predvajanjem odvije

Edini, ki svetliš mi,
mislec vseh modrosti.
Podoba Jezusa in jaz oranta
molim s sabo bolna od lepote.
Beseda vsaka blagor,

in začne grizljati.

»Odlična. Škoda, da si je nisi
kupila še ti.«

Ob dveh ponoči pri Novakovih

»Tukaj Luznar. Vaš pes laja že
dve uri.«

Nocoj
me ne kliči,
že dremljem, sama.
V hipu
z mano boš,
tesno ob meni.

Ti visok, sanjav.
Nocoj
ne kliči me,
kar zagorela bom
kot suho vrbje -

pri Luznarjevih.
»Tukaj Novak. Rad bi vam
povedal, da pri nas sploh
nimamo psa.«

rekel.«

V stanovanju je počila cev in
vse je poplavljeno, zato mama

Čez dve uri pa je Janezek spet
doma z listkom v roki:
»Vračam ti Janezka , pošlji mi
raje poplavo.«

Jetniška paznika se pogovarjata.
»Si slišal, da je Novak pobegnil?«
»Končno! Saj že tri noči nisem

Jetniška paznika se pogovarjata.

mogel spati zaradi neprestanega škrtanja njegove pile.«

»Si slišal, da je Novak pobegnil?«

Trpeče

»Končno! Saj že tri noči nisem

molila vso noč.

mogel spati zaradi neprestane-

O, Bog,

močan je tisti, ki bi mi to

Naslednjo noč ob dveh zvoni

Besede vrele
v vsaki žili in

»To je odvisno od tega, kako

pošlje Janezka k teti.

zvoni telefon.

OPEVAM TE

rekel, da si osel?«

»Ali je dobra?«

ki opevam te, božanski.
Zame dar si, pesem neizpeta.

»Kaj bi storil, če bi ti kdo

Z
"Kdor je zdoma, ima eno
misel: kdor je doma, jih ima
sto."

ga škrtanja njegove pile.«

zakaj sem te srečala?
Domača modrost

Nocoj ne kliči me!
November 2006

NAŠ GLAS
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D R U Š T V O G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A
MARIBOR
Naj v novem letu odpre se vam življenje.
Božič naj po srcu nežno vas poboža,
naj nove vere in veselja vzcveti roža
in se uresniči vsako vaše hrepenenje.

SREČNO NOVO LETO 2007

Srečno novo leto 2007
Obvestila, vabila, aktivnosti
SLOVARČEK ENOROČNE

Novoletno srečanje

ABECEDE

Vsako sredo in petek
web klepetalnica od 17:00
do 22:00 ure. Prav tako
lahko uporabljate 3 računalnike v računalniški sobi
za brskanje po spletu in eučenje.

organiziramo za člane in
članice društva v petek,
22. decembra v gostišču
Budja, ob 16. uri.

Nadaljevalni tečaj
Nadaljevalni tečaj učenja
znakovnega jezika gluhih
poteka vsako sredo od
18:00 do 19:00 ure. Vodja
tečaja je Marija Koser.

Vsako drugo sredo v
mesecu ob 19:00 uri
okrogla miza za informiranje članov.

Dosegljivost
Društvo:

Studio:
Sekcije:

Telefon/Faks

02 / 252 21 82

GSM pisarna:

031 / 365 410

GSM predsednik:

041 / 777 132

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

Telefon/Faks:

02 / 252 21 82

GSM predsednik:

041 / 777 132

Elektronska pošta

Uradne ure v pisarni

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 09:00 do 12.00
Sreda: 09:00 do 12.00; 16.00 do 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
dgn2.maribor@guest.arnes.si
Druženje in aktivnosti:

Sreda in petek: 17.00 do 22.00
NAŠ GLAS-interno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva 15, 2000 Maribor, Slovenija,

Spletna stran Društva: www.dgn.mb.edus.si

Odbor za pripravo časopisa: Majda Kores, Radovan Milenovič, Milan Kotnik, Bedo Črešnik,
Polonca Burgar, Vesna Burk, Erna Savski in Bogdan Fras
Izid številke so omogočili: Zavod RS za zaposlovanje, FIHO, občine Podravja, Evropski socialni
sklad
Tisk: Društvo GNP Maribor

