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UVODNIK
dosegamo odlične rezultate,
saj smo v lanskem letu osvojili
kar nekaj pokalov in medalj na
različnih tekmovanjih. Želimo,
da bi tudi v letošnjem letu prihajalo veliko članov, ki bi se
vključevali v številne aktivnosti
in programe.
V januarju začnemo program
predavanj. Organizirali smo že
predavanje »Vse o otroškem
Prišla je zima in z zimo tudi dodatku«, ki se ga je udeležilo
mraz, sneg, noči se daljšajo in veliko članov.
dnevi se krajšajo. S tem, ko je Vsako sredo ob 19.00 uri je
prišla zima je z njo prišlo tudi okrogla miza za informiranje
novo leto. Vse dobre in slabe članov.
spomine v letu 2008 pozabimo, ker je pred nami še lepše, Predavanje »Nasilje v družini,
zanimivejše leto v katero smo nad otroci, kam po pomoč?«
že stopili. Spomnimo se, kaj bo naslednjo sredo 4. 2. 2009
smo vse počeli v preteklem ob 18. uri.
letu. Vsi člani smo se trudili in V soboto 24. 1. smo v športni
se vključevali v veliko aktivno- dvorani v Slovenski Bistrici
sti. Organizirali smo osrednjo organizirali Mednarodni turnir
državno prireditev Mednarodni v futsalu, ki se ga je udeležilo
dan gluhih. Udeležili smo se 9 moških in 2 ženski ekipi.
gledališkega in filmskega fes- Zvečer je v društvu bila razglativala. Pri vseh teh prireditvah sitev rezultatov in podelitev
verjamem, da vsi prav uživajo. pokalov najboljšim trem ekiV društvo smo prihajali zaradi pam, najboljšemu strelcu in
veliko koristnih informacij. Čla- vratarju. Zvečer smo poklepeni in ostali uporabniki pa so tali v prijetni družbi.
veliko prihajali v društvo še
posebej
zaradi
strokovne Želimo si, da bi še bili naprej
pomoči v različnih situacijah. tako uspešni in, da bi tudi v
Največ pa nam pomeni, da se letu 2009 dobro sodelovali in
lahko srečujemo, pogovarjamo izvedli vse načrtovane aktivnosti.
v programu družabništva.
Udeleževali smo se športnih
treningov v dvoranskih in drugih športih, ki se dogajajo
zunaj. Množično sodelujemo
na športnem področju, kjer
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Glasilo »NAŠ GLAS«
Začetek izdajanja glasila.
Junij 2000

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

Bedrija Črešnik

www.dgnp-mb.si

TOLMAČI

NASLOVI

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popol.

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popol.

ZLATICA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 dopol. in popol.
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer
bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času
družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim
večji izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij
Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki,
Mediji / Časopis.
Info Društva

Otresti se moramo čudnega vraževerja, da je naša rasa nekako pooblaščena do
onemoglosti izkoriščati ta planet samo v svoje sebične namene.
Karan Singh
ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE NAJBOLJŠE IN
VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Bojana Bizjak-Uršej
Anton Hribar
Sava Kronič
Erna Savski
Terezija Šlosar
Aleksandra Iskrač
Milan Šabeder
Ana Pintarič
Albin Šmidlehner
Mirjana Zorman
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ČESTITKA
Visok osebni jubilej 60 let, je
1. januarja praznoval naš dolgoletni član

Jože Koser
Kolikor livad je v cvetju in
zelenju, toliko sreče ti želim v
nadaljnjem življenju!
NAŠ GLAS

Želimo ti še naprej veliko
zdravja in dobre volje še na
mnoga leta.
Člani društva

Stran 3

SEKRETARJEV KOTIČEK
V društvu bomo v letu 2009 nadaljevali z izvedbo
posebnih socialnih programov s katerimi zagotavljamo
gluhim, naglušnim in gluhoslepim uporabnikom individualno strokovno pomoč za lažje življenje in delo v
specialnih tehnikah in oblikah komunikacije, ki jo uporabljajo osebe z delno ali popolno izgubo sluha/vida.
Ob tem so naši cilji pravočasno zaznavanje problemskih situacij in usposobitev odrasle gluhe, naglušne in
gluhoslepe osebe, kar pomeni zmanjševanje psihičnih
in socialnih posledic gluhote, naglušnosti in gluhoslepote, ki se kažejo v vedno večji družbeni izoliranosti
invalida sluha.
S posebnimi socialnimi programi odraslim gluhim in naglušnim uporabnikom pomagamo preprečevati posledice socialne izoliranosti, ki je vsekakor ena izmed najbolj težkih posledic izgube sluha, saj je izguba sluha po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije druga najtežja invalidnost.
Vseh 8 posebnih socialnih programov je izredno pomembnih za vse naše gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike. Največja težava invalidov sluha je komunikacijska oviranost, ki nam močno
otežuje dostop do številnih informacij različnih medijev. Zato v društvu že vrsto let izvajamo vsako sredo okroglo mizo, kjer informiramo člane, že od leta 2000 izdajamo lastni časopis Naš glas
in objavljamo novice na spletni strani www.dgnp-mb.si. Ker imamo kar 56% starejšega članstva
posvečamo še posebno skrb ostarelim in obnemoglim starejšim ljudem, ki jim pomagamo v posebnem socialnem programu s pomočjo udeleženke v javnih delih že osmo leto zapored. V letošnjem letu bomo zaradi vedno večjih potreb vedno številnejših pomoči potrebnih ostarelih oseb,
razširili na dve udeleženki, ki bosta obiskovali te osebe na domu oz. v domovih upokojencev.
Zelo velik problem je slaba izobrazbena struktura našega članstva, saj so zaradi svoje invalidnosti zaposleni večinoma na slabše plačanih delovnih mestih. V preteklih letih smo uspeli pomagati
številnim članom do zaposlitve in s tem do rednih virov za samostojno preživljanje sebe in družine. Zaradi prihajajoče krize pa so se v začetku leta v društvu že oglasili prvi člani, ki so izgubili
zposlitev. Pozivamo člane, da se v primeru odpovedi delovnega razmerja takoj oglasijo v društvu,
kjer jim bomo le tako lahko pravočasno pomagali.

Pozivamo vse člane društva, da se v primeru odpovedi delovnega razmerja
takoj oglasijo v pisarni društva, kjer jim bomo le tako lahko pravočasno
pomagali.
Strokovna služba

Člani društva se bodo lahko vključevali v številne aktivnosti na različnih področjih:
-informativna dejavnost (pisanje člankov, priprava video novic, okrogle mize)
sociala (obiski članov na domovih)
-izobraževanje (predavanja, učenje težje razumljivih besed, učenje tujega jezika, učenje računalništva itd.)
-upokojenci (organizirajo izlete, srečanja)
-gluhi (opozarjajo na številne probleme s katerimi se srečujejo, sodelujejo pri razpravah ob
sprejemanju zakonodaje – ZIMI, )
Stran 4
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SEKRETARJEV KOTIČEK
-rehabilitacija in zdravje (letovanje v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci, Terme Fontana ter v počitniških zmogljivostih ZDGNS – Piran, Fiesa, Moravci, Kranjska Gora in Velika
planina)
-kultura (priprava, vaje in nastop gledališke skupine Tihi svet, priprava in snemanje dokumentarnih in drugih filmov)
-šport in rekreacija (treningi, prijateljska tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna tekmovanja)
-naglušni (samopomočna skupina, srečanja naglušnih)
-slovenski znakovni jezik – tečaji (začetni in nadaljevalni 40-urni tečaj učenja slovenskega
znakovnega jezika gluhih – govorica rok)
-tehnični pripomočki (predstavitve tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne)
-video in računalništvo (priprava in izdelava kratkih video informacij, uporaba računalnikov v
društvu z web kamerami) ter
-ročne delavnice (ustvarjanje različnih ročnih izdelkov, organiziranje razstave ročnih izdelkov
itd).

Ročne delavnice

Tečaj slovenskega znakovnega jezika

Vse te aktivnosti so zelo pomembne za delo in življenje vseh naših uporabnikov – invalidov sluha, saj lahko edino v društvu vsi uporabniki enakopravno in samostojno sodelujejo in razvijajo
svoje spretnosti ter spregovorijo o svojih stiskah, problemih, željah in pričakovanjih.
Izjemno pomembno je tudi sodelovanje in opozarjanje članov pri javnih razpravah pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, ki naj bi omogočila invalidom sluha to, kar ima naša država napisano v
ustavi, pa se še vedno dogajajo številne krivice in diskriminacije v vsakdanjem življenju invalidov
sluha. Te pravice so zapisane in sprejete tudi v Konvenciji OZN o temeljnih človekovih pravicah,
ki jo je ratificirala naša država. Še vedno so to le številne črke na papirju, ki že od samostojnosti
naše države in še bivše Jugoslavije nekako kar ne morejo zaživeti. Od države in sedanje nove
vlade pričakujemo, da odpravi številne diskriminacije, ki jih doživljajo invalidi sluha skoraj na vsakem koraku svojega življenja.
V letu 2009 si želimo, da bomo s skupnimi močmi naredili korak naprej pri reševanju problemov
invalidov sluha v vsakdanjem življenju in uresničevanju in izenačevanju naših pravic z ostalimi
državljani Republike Slovenije.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Januar 2009
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Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za
izračun dohodnine za leto 2008
Kdo naj izpolni vlogo?
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci
za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske
člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.
Zakaj je potrebno oddati vlogo?
Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga DURS in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2009 posredovali izplačevalci dohodkov. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 31. 5. 2009. V kolikor zavezanec med
letom ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ali pa sedaj želi
način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil, da bo davčni organ
že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni
izračun.
Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?
Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni
zavezanci ne bodo oddali pravočasno (do 31. 1. 2009), bo informativni izračun sestavljen
na podlagi podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo upravi do 31. 1. 2009
posredovali izplačevalci dohodkov. Zavezanci, ki se s takim informativnim izračunom ne
bodo strinjali, bodo morali na davčni urad po prejemu informativnega izračuna poslati
ugovor. Dohodnina jim bo tako odmerjena šele jeseni 2009.
Kje je dostopen obrazec?
Obrazec vloge dobite brezplačno na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga
natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS.
Kako izpolniti vlogo?
Podatke o vzdrževanih družinskih članih je potrebno izpolniti pravilno in v celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni
številki netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.
Za izpolnitev vloge so potrebni predvsem osebni podatki vlagatelja vloge in vzdrževanih
družinskih članov. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge so sestavni del obrazca.
Kako in do kdaj je potrebno oddati vlogo?
Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma
izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi prek
sistema eDavki.
Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 31. 1. 2009, saj vlog, ki bodo oddane kasneje,
davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2008 ne bo mogel upoštevati.
Povzeto iz spleta
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OBVESTILA
PRAVICA DO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA
UPRAVIČENCE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI
1. januarja 2009 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa da Republika Slovenija zagotavlja iz proračunskih sredstev razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev za zavarovance in po njih zavarovane družinske člane, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne
socialne pomoči.
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član je do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev upravičen za čas prejemanja denarne socialne pomoči oziroma
za čas izpolnjevanja pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči.
Tistim občanom, ki že imajo denarno socialno pomoč (DSP) in temu ustrezno odločbo o pravici do DSP ne bo potrebno storiti ničesar – že s samo odločbo o pravici
do DSP so upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.
Podatki o tem, kdo že ima to pravico, se bodo avtomatično posredovali na Zavod za
zdravstveno zavarovanje, kjer bodo podatek vnesli v kartico zdravstvenega zavarovanja.
Vsem upravičencem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje svetujemo,
da zavarovalnici podajo zahtevo za mirovanje zavarovanja, kot dokazilo pa priložijo
kopijo odločbe do denarne socialne pomoči ali kopijo odločbe pristojnega centra
za socialno delo do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.
Povzeto iz spleta

OBVESTILO GLEDE DELOVNIH KNJIŽIC PO 1. 1. 2009
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih prenehajo s 1. 1. 2009 veljati določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na delovno
knjižico, ki opušča delovno knjižico kot obvezen dokument delavca.
Po 1. 1. 2009 upravne enote ne bodo več izdajale delovnih knjižic, prav tako ne bo
več pravne podlage za vpisovanje podatkov v delovne knjižice.
Delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice delavcev, ki so pri njem v delovnem razmerju. V primeru prenehanja delovnega razmerja pa mora delodajalec delavcu ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi vrniti delovno knjižico. Po 1. 1. 2009 delavec od
prejema delovne knjižice ob prenehanju delovnega razmerja ali na lastno zahtevo proti
potrdilu o prejemu sam hrani delovno knjižico. Delovna knjižica, izdana do 1. 1. 2009,
tudi po 1. 1. 2009 ohranja naravo javne listine. Delavcem oziroma občanom svetujemo,
da delovno knjižico potem, ko jo bodo prejeli od delodajalca hranijo tako kot druge javne
listine (na primer diplome, spričevala), osebne dokumente in druge listine, s katerimi izkazujejo določena upravičenja. Delavci bodo lahko delovno knjižico z veljavnimi vpisi predložili in uporabili v postopkih uresničevanja določenih pravic tako kot do zdaj.
Če delodajalec po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v 30 dneh ne more delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču
delavca.
Povzeto iz spleta
Januar 2009
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ČLANI PIŠEJO
NOVIČKE IZ NAŠE KULTURNE AKTIVNOSTI
Predstavitev gledališkega festivala je bila 6. decembra 2008 v Domžalah. Dobra dva meseca
smo se prijavili na festival s predstavo pod naslovom » Kraljevina ne mara gluhih«, v igralski
zasedbi: Črešnik Bedrija kot naš režiser, mentor, ter igralec v vlogi sina, Vesna Burk kot kraljica,
Jože Koser kot duhovnik, Milan Šabeder v vlogi stražarja, jaz pa sem odigral vlogo kralja.
Z vajo smo zaradi moje bolezni začeli zelo pozno. Vse zamujeno, pa smo pod vodstvom našega
režiserja, z pridno in naporno vajo nadoknadili.

Člani gledališke skupine:
Koser Jože, Mitja Tomažič, Vesna Burk,
Milan Šabeder in režiser Bedrija Črešnik

Kostume za predstavo nam je priskrbela ga. Andreja Pavlič.
Pred odhodom smo pomerili kostume in bili kot pravi gledališki igralci. Prišel je dan, ko smo se že
zgodaj dopoldan odpravili na pot, ker smo pred uradnim delom festivala imeli še generalko.
Odkrito povedano smo bili zelo nervozni, saj je bilo prijavljenih 11 društev z svojimi gledališkimi
skupinami, v dvorani pa veliko gledalcev.
Predstava nam je odlično uspela, za kar smo dobili veliko pohval. Uvrstili smo se med prve tri
najboljše, zato se bomo prijavili za nastop v Franciji.
Udeleženci festivala smo imeli skupno večerjo. Domov smo prišli zelo pozno in vidno utrujeni.
Dogovorili smo se, da bo naša gledališka sekcija še aktivnejša, saj si vsi zelo želimo igrati v gledališču.
Iskrene čestitke k velikemu uspehu..

Udeleženci filmskega festivala v Domžalah

Mitja Tomažič
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PREDPRAZNIČNI OBISK NAŠIH STAREJŠIH ČLANOV NA DOMU
V mesecu decembru 2008, je Dedek Mraz obiskal domove ostarelih naših članov. Skupaj z Majdo Kores, sva obiskala družino Burggrafovih v naselju Fala. V imenu vseh naših članov sva jima
iskreno voščila Novo leto in predvsem obilo zdravja in jima izročila darilo. Z Ivico in njenim
možem smo prijetno poklepetali. Povedala nama je, da se je zdravstveno stanje možu malo izboljšalo. To je bila res lepa novica. Pokazala nama je tudi nekaj fotografij iz mladosti. Ob koncu najinega obiska smo se tudi poslikali za spomin na prijetno srečanje.

Obisk pri Burggrafovih

Srečanje z Miroslavo Čad

Iz Fale sva se odpravila k naši dolgoletni gluhoslepi članici go. Miroslavi Čad, ki se je najinega
obiska neizmerno razveselila. Prenesla sva ji novice o dogodkih v društvu, ji zaželela veliko zdravja v prihajajočem letu in ji izročila darilo.

Na obisku pri Juditi Lešnik

Ga. Zorko Marija v društvu

V Domu ostarelih na Pobrežju, sva obiskala go. Judito Lešnik. Tudi z njo sva malo poklepetala, ji
zaželela vse najboljše v novem letu in ji izročila darilo, ki se ga je bila zelo veselila.
Nato sva se odpravila obiskat in prijetno presenetiti ga. Marijo Zorko, ki tudi živi v tem Domu
ostarelih, ki pa vsako sredo prihaja v naše društvo, kjer se srečuje z znanci in prijatelji, dobi najnovejše informacije, ki jih pripravlja naš predsednik Bedo in nam jih posreduje na »Okrogli mizi«,
saj je tako posredovanje najrazličnejših informacij za gluhe zelo pomembna in dobrodošla.
Mitja Tomažič
Januar 2009
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TEHNIČNI PRIPOMOČEK ZA ČLANE
UO je na seji 25. 11.2008 predlagal pet člansko komisijo za tehnične pripomočke, ki je pregledala
prijave in upravičence za TP. Kot že vrsto let so upravičenci za TP prejeli v uporabo mobilne telefone.
Sam sem veliko pomagal. Vodja mariborske poslovalnice Mobitel-a ga. Snežana UdovičBrumec, s katero sva dolgoletna znanca nam je bila v največjo pomoč. Izbrali smo telefonski
aparat model "Sony Ericsson K660i", ki je zelo kvaliteten, predvsem ima odlično funkcijo video
telefonije - UMTS, ki jo gluhi veliko uporabljajo, saj jim le-ta omogoča neovirano komunikacijo po
mobilnem telefonu. Videoklic je za gluhe brezplačen.
Razpis za prijavo je trajal od 19. 11. 2008 do 12. 12. 2008. Komisija pri izboru kandidatov za
dodelitev tehničnega pripomočka je imela vse prej kot lahko delo, saj je bilo veliko kandidatov, ki
bi bili upravičeni, da le-tega dobijo. Pri izboru se je komisija držala pravil, kot so zapisana v pravilniku Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Prejemniki tehničnega pripomočka

Izbranim 22-tim kandidatom smo tehnične pripomočke izročili v uporabo na novoletnem srečanju,
ki smo ga organizirali 27. 12. 2008 v Gostišču Černe v Razvanju.
Na koncu sem se kot predsednik te komisije zahvalil članom (Vesna Burk, Jožica Ivanjšič, Jože
Koser in Milan Šabeder) za dobro opravljeno delo. Za nesebično pomoč pa se v imenu društva
zahvaljujemo ge. Snežani Udovič-Brumec. Iskrena hvala!
Mitja Tomažič

Preučuj preteklost, kadar ugibaš o prihodnosti.
Konfucij
Stran 10
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MEDNARODNI TURNIR V FUTSALU
Mednarodni turnir v Futsalu, ki smo ga organizirali v Športni dvorani v Slovenski Bistrici je presegel vsa pričakovanja, saj se ga je udeležilo kar 9 ekip društev gluhih in naglušnih iz Slovenije
(5ekip), Avstrije (1ekipa) in Madžarske (3 ekipe). Ob tem smo izredno ponosni še na udeležbo
dveh ženskih ekip Vzhod (članice društev DGNP Maribora in DGN Celja) in Zahod (članice društva MDG Ljubljana in DGN Ljubljana). Prišlo je tudi okoli 100 gledalk in gledalcev ter ostalih gostov, ki so spodbujali igralce, hkrati pa so izkoristili proste trenutke za medsebojno spoznavanje in
druženje.

Zadnji napotki sodnika pred začetkom tekme

Ta turnir, ki ga je naše Društvo gluhih in naglušnih organiziralo že sedmič, je bil tudi po organizacijski plati resnično nekaj posebnega, saj smo ga od samega začetka priprav, razpisa in same
organizacije, vodili gluhi in naglušni člani društva čisto sami.
Celotni turnir je posnel in poslikal naš udeleženec v javnih delih ter prostovoljci, ki so kar tekmovali kdo bo lahko več slikal oz. snemal. V društvu že vrsto let na ta način arhiviramo vse naše
aktivnosti, ki bodo našim zanamcem v lep spomin. Dogodek pa so prišli posnet tudi iz Zveze društev gluhih in naglušnih za Spletno TV, ki že od lanskega leta naprej pripravljajo številne zanimive informacije iz življenja in dela invalidov sluha.

Požrtvovalna igra nogometašev DGN Celje in DGNP Maribor
Januar 2009
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MEDNARODNI TURNIR V FUTSALU
Športni zavod Slovenska Bistrica nam je tudi tokrat nesebično pomagal pri najemu dvorane za
kar se jim gluhi in naglušni športniki zahvaljujemo.
Slovesna razglasitev rezultatov in podelitev pokalov najboljšim ekipam ter najboljšemu strelcu in
vratarju, je bila v našem društvu v Domu invalidskih organizacij na Trubarjevi 15, v Mariboru.
Prav v prostorih društva pa je bilo zvečer še družabno srečanje, kjer se je po tekmi zbralo 200
gluhih, naglušnih in ostalih udeležencev iz Slovenije, Avstrije in Madžarske nadaljevali s prijetnim
druženjem do poznih večernih ur.

Zmagovalna ekipa Društva gluhih Szekszard

Rezultati:
1. mesto Društvo gluhih Szekszard – Madžarska
2. mesto Društvo gluhih in naglušnih Celje
3. mesto Društvo gluhih Graz – Avstrija
4. mesto Društvo gluhih Pecs – Madžarska
5. mesto Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
6. mesto Društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice
7. mesto Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
8. mesto Društvo gluhih Zalagerezeg – Madžarska
9. mesto Društvo gluhih in naglušnih Velenje
Najboljši strelec turnirja je bil Zsolt Pfeifer (Szekszard - Madžarska)
Najboljši vratar pa je bil Tine Golob (DGN Celje).
Rezultat tekme med ženskami Vzhod in Zahod je bil 1 : 6.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik
Stran 12

NAŠ GLAS

Januar 2009

DOGODKI V SLIKI

Nastop naših članic na gledališkem festivalu

Obisk Božička

Novoletno srečanje

Priznanja šahistom

Prijateljska obdaritev

Posladkajmo se

Običaji delajo vedno boljše državljane kot zakoni.
Charles de Secondat Montesquieu
Januar 2009
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OBVESTILA in VABILA
Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in
petek popoldan
.

Računalniški nasveti
na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so objavljeni računalniški
nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v
pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in čim boljši uporabi računalnika
in različnih programov.

Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje
članov. Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik
Bedrija Črešnik.
B

Vsako sredo ob 17:00 uri poteka tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih. Prijava pri sekretarju Milanu Kotniku .

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in eučenje.
n

Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Zlatice Hoetzl. Prijave pri
predsedniku Bedriji Črešniku.

V petek 6. 2. 2009 ob 18. uri v prostorih društva organiziramo literarni večer ob slovenskem kulturnem prazniku. Ob tem bo pripravljena
razstava literature in slik.
Družabno srečanje ob dnevu zaljubljencev-Valentinovo, bo v petek
13. 2. 2009 ob 18. uri v prostorih društva.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu!
Stran 14
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POEZIJA, RAZVEDRILO...
JUTRO V MESTU

ŠALE
Akviziter založbe stoji pred
vrati gospodinje in reče:
"Tale knjiga vam bo odvzela
polovico gospodinjskih del."
"Potem mi dajte pa kar dve."

Razcvetelo
se je jutro
poznega poletja.
Svita se, dani.
Sama čakam
luč nebeško.
Dremljejo hiše,
ulice, poti.
Mesto
je kot dete,
čisto in nedolžno.
Se prebuja
v molitvi, zarji,
spev kipi visoko.
Že zvonik blesti,
strehe
kopljejo se v žarkih.
Hrepenenje
s šip odseva.
Svetloba diha
iz vseh duš in src.
Prošnje jutra
se razpirajo
kot rože dneva.
Tlak je prag domači.
Vsi smo reveži
in vsi bogataši.
Ni meja.
Roke so spete
v pozdrave
sonca in neba.
Mesto
iz minute v minuto
utripajoče raste.
Januar 2009

DAROVANJE
Vstopajo v hram
sezuti, blagi,
z upanjem.
Se priklonijo
božjemu očesu.
Sklenjene roke,
odtiski žuljev,
otrdeli.
Lesk v očeh,
srce na oltarju.
Duh plava med
obloki, svetniki,
dušami.
V polmraku
večna luč in sveče,
šmarnice dehtijo
z odmevi
Marija, Ave!
Avtorica objavljenih pesmi:
Majda Senica Vujanovič

NAŠ GLAS

"Ženske so pri 20. letih vroče kot Afrika, pri 30. divje
kot Azija, pri 40. letih na višku tehnike kot Amerika, pri
50. zgarane kot Evropa, pri
60. letih zapuščene kot Avstralija, pri 70. pa mrzle kot
Antarktika.
Blondinka kliče na železniško postajo in vpraša kako
dolgo vozi vlak in Ljubljane
do Dunaja."Moment..." reče
uslužbenec na informacijah.
"Najlepša hvala!" se zahvali
blondinka.
"Štiridesetletni elektromehanik se je znašel pri svetemu
Petru."Zakaj si me pa že
poklical k sebi?" Sveti Peter
je pogledal v črno knjigo in
odgovoril:"Kako, že? Glede
na delovne ure, ki si jih
zaračunal strankam, si star
že 110 let!"
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D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
Kratka obvestila
KOPANJE V FONTANI

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

Karte za kopanje lahko
kupite v pisarni društva
v času uradnih ur.
Cena karte: 5 €

Članarina v letu
2009:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

031 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 do 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 do 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 do 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17 : 00 do 22 : 00
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si
Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja, Zavod RS za zaposlovanje.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

