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MARIBOR DANES, JUTRI
Ambulanta za nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta deluje v UKC
Maribor, Ljubljanska ulica 5, v urgentnem centru - v pritličju stolpnice
(kirurgija). Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v
soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob
praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo.
• Dežurni zdravnik obiskuje na domu od ponedeljka do sobote med 16.
in 23. uro, v nedeljo in med prazniki pa med 10. in 23. uro. Naročila za
obisk sprejemajo na telefonski številki 02 33 31 888, dnevno od 9. do 22.
ure. Druge informacije o organizaciji in delovanju službe lahko uporabniki dobijo na številki 02 33 31 800 ali 02 33 31 888 in na www.zd-mb.si.
• Zobozdravstvena dežurna služba deluje v zobozdravstvenih ambulantah
v Ulici kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe). Delovni čas: sobota od 7.
do 12. ure, nedelja in prazniki od 8. do 13. ure. Zaradi spremembe delovnega časa so ob petkih popoldne zobozdravstvene ambulante v Ulici kneza
Koclja 10 zaprte. Telefonska številka je 02 23 56 633. Nočna dežurna zobozdravstvena služba deluje vsak dan od 20. do 24. ure.
• Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let deluje v pritličju
Vošnjakove ulice 2. Namenjena je otrokom in mladostnikom do dopolnjenega 19. leta starosti, pri katerih je bolezensko stanje tako hudo, da
ne morejo počakati na svojega izbranega zdravnika. Delovni čas: sobota,
nedelja in prazniki od 8. do 20. ure. Telefonska številka je 02 22 86 429.
Nočna dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let deluje vsak
dan od 20. do 23. ure.
• Ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja s pripadajočo svetovalnico deluje v Strossmayerjevi 15 v Mariboru (prostori Nadškofijske
karitas Maribor). Delovni čas je od ponedeljka do četrtka od 8. do 13. ure,
zdravnik je prisoten vsak ponedeljek med 16. uro in 17.30, ob sredah in
četrtkih od 10. ure do 12.30, vsak drugi in tretji teden v mesecu ob sredah
pa tudi od 15. ure do 16.30. Informacije dobite na telefonski številki 0590
80 359.
MB-zibelka - V mariborski porodnišnici so rodile: Klavdija Kopše Kaljun
dečka (1900 g, 43,5 cm), Andreja Ajlec deklico (3060 g, 49 cm), Božena Cehtl
dečka (3650 g, 51 cm), Danijela Sirk deklico (3500 g, 50 cm), Anja Urekar
Osvald deklico (3370 g, 50 cm), Marjeta Divjak deklico (4230 g, 52 cm),
Fatima Beriša dečka (3450 g, 50 cm). Čestitamo.
Zadnje slovo - Pogreba danes, v petek, 12. oktobra
Pokopališče Pobrežje: Angela Bremec ob 12.15.
Pokopališče Dobrava: Irma Harner ob 14.15.

Pester oktober v dvorani Gustaf
V prihajajočih dnevih se v dvorani Gustaf v mariborski Pekarni obeta pester
program s številnimi koncerti. Že danes se bosta ob 23. uri predstavila didžeja
Deep in Hose, na svoj račun pa bodo prišli predvsem ljubitelji modernih vibracij
drum'n'bassa. Ob 22. uri se bo jutri, v soboto, pričel Klubski maraton Radia Študent, na katerem bodo svoj ustvarjalni potencial predstavila bolj ali manj nova
imena: skupina Trus!, Rok Zalokar Trio ter italijanska glasbenika BeMyDelay
in Maurizio Abate. V sredo, 17. oktobra, se ob 22. uri obeta koncert indie rock
dueta While iz Srbije, za njim pa bo nastopila prav tako srbska skupina Tough
Guys of America. V četrtek, 18. oktobra, bodo na račun prišli ljubitelji predvsem
improvizirane glasbe, ko bosta ob 21.30 nastopila saksofonist Marko Karlovčec in njegov gost iz Rusije Ilia Belorukov. V petek, 19. oktobra, se bo ob 2. uri
predstavil legendarni mariborski didžej F Clef, v soboto, 20. oktobra, pa bodo
od 22. ure naprej koncertirali Toni Alvarez, Errol Dix, DJ Splif, Ted Raslow in
Marko Luk. (aka)

podeljuje bralcem
in èlanom VMS
Brezplaèni paket zajema en krog vožnje na sovoznikovem sedežu
v legendarni in posebej za trackday pripravljeni toyoti AE86
s profesionalnim voznikom ter en krog za volanom
(z inštruktorjem) z enim od avtomobilov - Renault Clio R.S.
ali Renault Megane R.S.
Prevoz na dirkališèe na Grobniku in z njega ni organiziran
(lastni prevoz).
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brezplaènih paketov vožnje
na dogodku

Evo trackday
(dirkališèe Grobnik)

Novo znanje o avtizmu
Mariborsko Društvo
za pomoč otrokom z
avtističnimi motnjami bo
danes sklenilo dvodnevno
izobraževanje o novem
sistemu komunikacije
JANJA DOMINC
Ljudje s hujšimi motnjami govora
le s težavo vzpostavijo stike s soljudmi, komunikacijo zato doživljajo kot
oviro, ki jim otežuje vključevanje v
družbo in zavira njihov razvoj. V Sloveniji vsako leto diagnosticirajo okoli
dvesto otrok z avtističnimi motnjami,
ti pa nato potrebujejo celostno obravnavo specialne rehabilitacijske pedagoginje in logopedinje s posluhom za
drugačne otroke in s strokovnim znanjem o avtizmu.
"Veliko neverbalnih otrok z avtističnimi motnjami pri komunikaciji uporablja slikovno izmenjavo po
metodi PECS (Picture Exchange Communication System), zato smo se v
društvu odločili, da pripravimo dvodnevno izobraževanje, na katerem
smo udeležencem praktično prikazali
pri nas doslej še slabo poznano metodo
komuniciranja," pravi Inge Zorec,
predsednica Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke.
Izobraževanje po omenjeni metodi je
izvajala psihologinja Louise Malkin iz
licenčne agencije Pyramid Educational
Consultants iz Velike Britanije, saj v
Sloveniji licence za predavanje in izobraževanje o tej metodi nima še nihče.
Metoda PECS je sistem komunikacije z izmenjavo slik in pomeni alternativo v komunikaciji za ljudi, pri
katerih govor ni razvit oziroma ne

Zanimanje za nove metode obravnave avtističnih motenj raste. (Marko Vanovšek)
zajema funkcije komuniciranja. "S slikovno izmenjavo bodo torej otroci s
posebnimi potrebami, kamor sodijo
tudi otroci z avtističnimi motnjami,
zmogli izražati svoje potrebe, želje,
interese, zanimanja. Na primer, kadar
bo otrok želel avtomobilček, bo drugi
osebi podal listek, na kateri bo ta narisan, s čimer bo lažje izrazil svoje želje,"
je pojasnila Zorčeva in dodala, da odgovornim kadrom, ki se ukvarjajo s
problematiko avtizma v razvojnih ali
rednih vrtčevskih oddelkih in šolah,
pogosto ne omogočajo izobraževanj
po v svetu priznanih metodah, zato
je zanimanje za izobraževanje, kot je
PECS, tako strokovnih delavcev kot
staršev otrok z avtističnimi motnjami zelo veliko."Ker delam z otroki s
posebnimi potrebami, tudi z avtisti,
so mi takšna znanja zelo dobrodošla.
Teoretična znanja lahko pridobiš iz

knjige, konkretna, praktična znanja
in napotke, ki jih že vrsto let uporabljajo v Angliji, pa lahko dobimo le s
takšnimi izobraževanji," je pojasnila Simona Bergauer, defektologinja v
predšolskem oddelku s prilagojenim
programom Osnovne šole Gustava
Šiliha Maribor.
Neprofitno Društvo za pomoč
otrokom z avtističnimi motnjami Maribor, ki sicer deluje šele slabo leto in
je nastalo na pobudo staršev otrok z
avtističnimi motnjami in strokovnih
delavcev, ima trenutno okoli štirideset
članov. "Sedež društva je v Zemljičevi
ulici, svojih prostorov, kjer bi lahko
vse te otroke obravnavali, pa za zdaj
še nimamo. Na mariborski občini so
nam sicer obljubili, da nam bodo našli
primerno lokacijo, mi pa upamo, da bo
to čim prej," je sklenila koordinatorica
društva Dragica Bezjak.

Ograja v Forumu zdaj vezana na garažno hišo
"Vemo za svojo obveznost," nam je direktor mariborskega Komunaprojekta Marjan Bastič odgovoril, ko smo
ga te dni znova vprašali, kdaj bodo
na dvorišču stanovanjsko-poslovno-garažnega kompleksa Forum v
Cankarjevi ulici v središču Maribora vendarle postavili pravo ograjo. Že
skoraj enajst let po tem, ko je Komunaprojekt končal ta objekt, namreč rob
nekdanjega gradbišča še vedno zaznamuje gradbena ograja. Ki jo močnejši
veter tu in tam prevrne, nazadnje se
je to zgodilo minulo nedeljo popoldan.
V začetku letošnjega leta smo pisali,
da naj bi bila ureditev severnega roba
tega kompleksa povezana z ureditvijo zdaj neasfaltiranega parkirišča na
dvorišču Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) Univerze v Mariboru, ki
meji na Forumovo dvorišče. Bastič je
januarja za Večer napovedal, da bodo
v zelo kratkem času asfaltirali parkirišče EPF in takoj nato postavili še pravo
ograjo. Tudi dekan EPF Samo Bobek
je tedaj dejal, da so parkirišče pripravljeni končati, če bodo za to pridobili
denar. Zdaj Bastič pravi, da je fakulteta od investicije odstopila, ker nima
denarja, da pa bodo rešitev za Forum

Del gradbene ograje, ki vztraja še enajst let po koncu gradnje, je močan veter
v nedeljo znova prevrnil.
pri Komunaprojektu vseeno našli. Izvedbo (žičnate) ograje tokrat vežejo na
drugo fazo gradnje svoje garažne hiše
Union v Prešernovi ulici, pod platojem
glavne stavbe EPF ob križišču Prešernove in Razlagove. "Računamo, da bo
za neko primerno ceno to naredil isti
izvajalec," pravi Bastič. "Gradbeno dovoljenje za garažno hišo imamo in če

bo vse po sreči, bomo v enem mesecu
začeli delati." V novem delu podzemne
garaže, ki naj bi investitorja stala okoli
milijon evrov, bo v štirih etažah 120
parkirnih mest, Komunaprojekt pa jih
bo namenil za odprodajo; 20 jih bo na
primer odkupila EPF, še pojasni Bastič,
ki računa, da bi gradnjo končali do prihodnjega maja. (lf)

Predstavitev
gasilske tehnike

Sobota, 20. oktobra, ob 12. uri
na dirkališèu Grobnik na Hrvaškem
V žrebu za brezplaèni paket vožnje v okviru dogodka Evo trackday sodelujete tako, da
pošljete SMS-sporoèilo z vsebino Vecer EVO s svojim imenom, letnico rojstva in
poštno številko na 2929. Povratni SMS je brezplaèen. (Primer: Vecer EVO Marko 1981
2000). Prijavite se lahko do torka, 16. 10., do 11. ure.
Da, želim sodelovati v nagradnem žrebanju za brezplaèni paket vožnje v okviru dogodka
Evo trackday na dirkališèu Grobnik na Hrvaškem.
Ime in priimek
Naslov

Pošta

petek, 12. oktobra 2012

Podpis

Navedeni podatki so toèni in s podpisom dovoljujem, da jih ÈZP Veèer, d.d., uporabi pri izvedbi nagradne igre.

Kupon vrnite do torka, 16. 10., na dopisnici na naslov: ÈZP Veèer, 2504 Maribor.
Rezultate žrebanja bomo objavili v Veèeru v sredo, 17. 10.
Pravila Veèerovih nagradnih iger so na www.vecer.com/klub.
Èe sodelujete v akciji tako, da pošljete SMS-sporoèilo, boste postali èlan SMS-kluba (VMS). Pogoji sodelovanja so objavljeni na
strani www.smscity.net/vecer. Èlani VMS-a sodelujete v veèini nagradnih žrebanj in dobivate najveè eno reklamno sporoèilo na
teden po najveè 0,21 EUR. Sodelujete lahko preko operaterjev Mobitel, Simobil, Debitel in Izi Mobil. Cena poslanega SMS-a je po
ceniku operaterja, povratni SMS je brezplaèen. Iz VMS-a se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete SMS Vecer stop na 2929.

To nedeljo bo med 8. in 12. uro predstavitev gasilske tehnike v Staršah na parkirišču pri Perutnini Ptuj - preko šole.
Tehniko bodo predstavila vsa štiri prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v
občini Starše. Na ogled bodo vsa vozila,
motorne brizgalke in čolni. (jad)

