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SPREMLJAJTE  
OBJAVE 

 NA INTERNETU 
Od 9. maja 2005  vse 

dogodke, aktivnosti, pro-
grame in ostale koristne 
informacije objavljamo 
tudi na internetu na naši 

spletni strani. 
www.dgnp-mb.si 

  NAŠ GLAS 

Pomlad je pregnala zimo, kar ni 
bilo težko, saj je bila zima znova 
mila. Nabiramo moči za nove 
naloge in se borimo s 
spomladansko utrujenostjo. 
Februar smo zaključili  aktivno. 
Imeli smo predavanje o novostih 
na področju tehničnih 
pripomočkov, ki so v pomoč 
naglušnim, nekaj pa jih je tudi 
koristnih za gluhe. Imeli smo tudi 
predavanje KD Group, kjer smo 
lahko izvedeli vse o rentnem 
varčevanju. Državno prvenstvo v 
smučanju je bilo 24. 2. na 
smučišču Golte, kjer je bilo kar 
sedem udeležencev iz našega 
društva. Naša mlada članica Sanja 
Mertik je osvojila srebrno 
medaljo. Čestitamo!  Marec smo 
začeli s praznovanjem Dneva 
žena v gostišču Černe. Imeli smo 
se zelo lepo. 
 Na društvu pa mrzlično potekajo 
priprave na skorajšnje volitve 
delegatov skupščine, predsednika 
in namestnika predsednika 
društva. Volitve bodo 26. 3. 
2008. Volili bodo lahko vsi člani 
društva, ki imajo poravnano 
članarino   za   leto  2008   in  jim   

     UVODNIK 
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bomo lahko poslali vabila. Zato 
vas vljudno prosim, da storite to 
čim prej, kar smo opozarjali že od 
lanskega leta, in se volitev udele-
žite. Po volitvah pa bomo imeli 
redno letno in volilno skupščino, 
ki bo 9. aprila 2008. Na skupščini 
bomo obravnavali poročila za leto 
2007 ter plan za leto 2008 in potr-
dili novega predsednika in pod-
predsednika društva ter delegate 
društva, ter izvolili organe druš-
tva (UO, NO, disciplinska komi-
sija). 
Pred volitvami pa nas še čaka 
Državno prvenstvo v šahu v Ljub-
ljani in konec meseca marca 
Državno prvenstvo v odbojki v 
Krškem, kjer smo že prijavili eno 
žensko in eno moško ekipo. Še 
naprej imamo rezervirano dvora-
no za treninge odbojke na Osnov-
ni šoli Janka Padežnika in trenin-
ge bowlinga dvakrat na mesec v 
Bowling centru Planeta TUŠ. 
Kmalu se bodo začeli še treningi 
balinanja, ki bodo predvidoma ob 
torkih popoldan. 
Tudi na Mednarodni dan gluhih 
in naglušnih v Mariboru, ki bo 
27. septembra 2008 se intenzivno 
pripravljamo, zato vse člane druš-
tva prosim, da pomagate pri orga-
nizaciji in s svojimi idejami ter 
delom pripomorete k še boljši 
izvedbi mednarodnega dne. 
 V veliko veselje bi mi bilo tudi, 
da se oglasi čim več članov, ki bi 
želeli sodelovati pri snemanju že 
5. filma našega društva za 3. 
Filmski festival, ki bo v jeseni. 
Spoštovane članice in člani, kljub  
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MARIJA KOSER  Goriška ul. 6, 2000 Maribor  02/33 15 711  031 316 040  

SUZANA NOVAK  Celjska ul. 14, 2000 Maribor   041 600 201  

LIDIJA LETONJA Levanjci 28, 2553 Ptuj  041 282 344  

dopol. in popol.  

dopol. in popol.  

dopol. in popol. 

TOLMAČI NASLOVI TELEFON GSM DOSEGLJIVOST 

ZLATICA HÖTZL Streliška c. 63, 2000 Maribor  040/241 505 dopol. in popol.  

velikemu delu, ki nas čaka vam  
želim,  da   najdete   čas   za opa-
zovanje najlepšega letnega časa 
in uživate v prebujajoči se naravi 
in prihajajočih Veliko nočnih pra-
znikih. 

Predsednik:  Bedrija Črešnik 
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OBVESTILA, ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 
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Č E S T I T K E  Č L A N O M 
V MESECU MARCU PRAZNUJEJO ROJSTNI DAN:  

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                  Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, predsednik Bedrija Črešnik                         

Obvestilo za vse člane 
V društvu lahko dobite raznovrstno literaturo oz. zloženke za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz 
izgube sluha: 
∗ Izognite se pastem pri uveljavljanju pravice do slušnega aparata. 
∗ Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika  
∗ 8 znakov slabšanja sluha 
∗ Popravilo slušnega aparata po izteku garancijske dobe 
∗ Seznam dobaviteljev slušnih aparatov  

Glasilo »Naš glas« 
Pošiljamo tudi 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 
 (novi naslov) www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji / Časopis.                
     

                                                                                                                                              Info Društvo 
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Roza Berdnik  

Matilda Budigam  
Miroslava Čad  
Zmago Glavač  
Jožef Janžek  

Bernarda Maček  
Danica Ornik  

 
 Jože Lazar  

 Marija Šmid  
Gabrijel Cehner  
Mira Rokavec-

Slunjski   

Uhl Nina 
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IZBIRNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V prostorih društva je 22. februarja 2008 bil organiziran »Izbirni šahovski turnir«, ki omogoča  
najboljšim šahistom tega turnirja  udeležbo na Državnem prvenstvu v šahu, ki se bo odvijalo 15. in 
16. marca v Ljubljani. 

Turnirja se je udeležilo naših enajst »šahovskih velemojstrov«. Prepričljivi zmagovalec turnirja je 
postal Franc Perkovič z osvojenimi desetimi točkami in tako s konkurenco pometel brez izgubljene 
igre. Na drugo mesto se je z tremi izgubljenimi igrami in končnim izkupičkom osvojenih sedmih 
točk uvrstil Milan Kotnik, tretje mesto pa si z enim remijem in tremi izgubljenimi igrami, kar 
pomeni skupno osvojenih šest točk in pol, delita Bedrija Črešnik in Ivan Ivanjšič. 
Uvrstitve ostalih udeležencev turnirja: 
5. mesto Srečko Pihler - šest točk 
6. mesto si delita Alojz Pavlinek in Jože Trefalt 
8. mesto Zvonko Bizjak 
9. mesto Dominik Mohorko in Andrej Klančnik 
na 11. mesto, pa se je z dvema dobljenima igrama uvrstil Andrej Trifunovič. 

Našim udeležencem Državnega prvenstva v šahu želimo čim boljše rezultate. Držali bomo pesti. 
 

                                                                                             Info društva            
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ČLANI PIŠEJO 
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ODPRTO DP INVALIDOV V SMUČANJU  NA GOLTEH 
 

V nedeljo 24. februarja 2008 se je na smučišču Lahovnica na Golteh odvijala veleslalomska tek-
ma, za Državno prvenstvo invalidov v smučanju, ki so se ga udeležili tudi člani našega društva. 
Tekmovanje  je  potekalo v  večih  kategorijah.  
Članica  našega  društva  je   tekmovala Sanja  Mertik   v  kategoriji »Mladinke-gluhi«, v kateri  se  
je  uvrstila  na odlično drugo  mesto  za zmagovalko Anjo Drev iz ŠZGS pred tretje uvrščeno 
Dejo Peperko  iz DGN Celje.  
Člani so tekmovali v kategoriji »Moški-Gluhi«, katere zmagovalec je bil Samo Petrič  DGN      
Ljubljana, drugo mesto je zasedel Stanko Merlinc  iz DGN Sev. Primorske na tretje mesto pa se je 
uvrstil Bojan Cmok  iz DGN Celje. Naši člani so si prismučali naslednje uvrstitve: Robert Debevc  
sedmo mesto, od  desetega do dvanajstega  mesta  so se uvrstili: Andrej Vivod, Bedrija Črešnik in 
Gabrijel Kravanja; Sandi  Modrinjak  se  je  uvrstil   na   osemnajsto  mesto.  Skozi  cilj  pa  zaradi  
odstopa ni prismučal Darko Kokol. 
Našim smučarjem čestitamo za došežene rezultate, na naslednjih tekmovanjih, pa jim želimo obilo 
športne sreče. 
                                                                                                         Info društva          
 

OSAMLJENOST LAHKO PREMAGAMO 
 

Vas je že kdaj stisnilo pri srcu – zunaj je sončen dan, vi pa 
nimate nikogar, s katerim bi ga delili? 
Radi bi šli na sprehod, na izlet, ampak težko se je odpraviti sam. 
Zato ostanete doma. Sedite pred televizorjem in odtujeno      
spremljate premikajoče se sličice. Ne morete se vživeti. 
TREBA JE V AKCIJO. 
Ste se v teh besedah našli? Potem je čas za akcijo. 
Prvi korak je, da si priznamo, da smo osamljeni. Dopovejmo si, 

da to ni nič sramotnega. V današnji družbi je vedno več ljudi osamljenih in zaradi tega nesrečnih. 
Zakaj ne bi stopili skupaj? 
Pomislimo, s kom se radi družimo. Če nam je v njihovi bližini prijetno, se lahko zanesemo, da se 
tudi oni dobro počutijo ob nas. Nič ni narobe, če drugim povemo, da se počutimo osamljene. 
Ne čakajmo, da drugi pokličejo nas. Vzemimo telefon v roke in povabimo prijatelje na sprehod, 
skuhajmo kavo ali skuhajmo zanje kosilo. Če tokrat ne bodo imeli časa, pa se bomo dogovorili za 
drugič. 
Načrtujmo vnaprej, če vemo, da bomo za prihodnji konec tedna sami, se dovolj zgodaj            
dogovorimo s prijatelji za skupno druženje. Če pokličemo veliko prijateljev, pa vseeno ostanemo 
sami za konec tedna, si naredimo urnik. Ob tej in tej uri gremo na tržnico, potem gremo na     
sprehod, ali beremo knjigo ali kar pač radi počnemo. Zvečer si bomo ogledali film. 
Preženimo misli, da se s povabilom na sprehod drugim vsiljujemo. 

                                                                                   Zapisala: Lidija S.          
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NOVOSTI PRI ODDAJI DOHODNINE ZA LETO 2007  
                                                                                                                

Pri letošnji oddaji dohodnine se bomo srečali z novin pojmom ugovor, ki ga bomo lahko vložili 
vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine, ki nam ga bo poslal Durs 
do 31.5.2008, ne bodo strinjali. Pri vsebini informativnega izracuna namreč igrajo odločilno vlo-
go ravno pravilni in pravočasno oddani podatki o izplačanih dohodkih in uveljavljanju davčnih 
olajšav.   
Pri odmeri in obračunu dohodnine za leto 2007 se bo uporabljala nova ureditev, saj bo davčni 
organ zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi 
pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine, ne da bi zavezanci še karkoli dopolnjevali. 

Informativni izračun dohodnine se bo štel za za davčno 
napoved, če davčni zavezanec v 15 dneh od dneva njegove  
vročitve ne bo vložil nanj ugovor. V kolikor bo davčni zave-
zanec ugotovil, da so podatki pravilni in se strinjal s samim 
izračunom dohodnine se bo po poteku roka za ugovor, štelo, 
da se je odpovedal pritožbi, informativni izračun dohodnine 
pa bo avtomatično postal odločba o odmeri dohodnine. Na 
osnovi odlčbe pa bo za zavezanca nastala davčna obveznost, 
ki se bo odrazila v doplačilu dohodnine ali vrnitvi preveč 
plačane dohodnine. V kolikor se zavezanec z informativnim 

izračunom ne bo strinjal, bo moral v roku za ugovor, dopolnjen informativni izračun, ki se šteje 
za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako bo veljal tudi v primeru, če bo ugotovil, da je 
davčna obveznost prenizko ugotovljena.  
Informativni izračun bo sestavljen na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagala davčna uprava 
na podlagi uradnih evidenc in podatkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi 
do 31. 1. 2008 posredovali izplačevalci. Zavezanci za dohodnino pa bodo informativni izračun 
prejeli na dom najkasneje do 31. maja 2008. 
DURS tako davčnim zavezancem svetuje, da letos opravijo 
testni obračun dohodnine na njihovi spletni strani in se glede 
uveljavljanja olajšave za družinske člane pogovorijo s svojimi 
družinskimi člani (zakonci, izvenzakonski partnerji). 
Pri tem naj spomnimo, da se v skladu z 111. členom Zakona 
o dohodnini (ZDoh-2) davčnemu zavezancu prizna zmanjša-
nje letne davčne osnove v višini 2800 evrov letno, pod pogo-
jem, da drug rezident ne uveljavja posebne olajšave za nave-
denega družinskega člaa, ki je sam zavezanec za dohodnino za 
leto 2007, pa se mu pri infirmativnem izračunu dohodnine, 
splošna olajšava ne bo priznala. 
Pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane. Pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane 
družinske člane je potrebno upoštevati tudi dobo, ko je imel dijak ali študent ustrezen status, prav 
tako pa tudi dejstvo, da se za istega vzdrževanega družinskega člana v davčnem letu prizna pose-
bna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. 
Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega 
družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. 

                                                                                      Povzeto iz spleta  
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DROBNI NASVETI 
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Mg - MINERAL ZDRAVJA 

Magnezij ima veliko pozitivnih učinkov na telo in ga med drugim imenujejo tudi »protistresni 
mineral«. Vsebuje ga veliko živil, toda zaradi prečiščevanja, konzerviranja, gnojenja z umetnimi 
gnojili in zamrzovanja je vsebnost magnezija v živilih danes veliko manjša kot včasih. En naraven 
vir magnezija pa že stoletja ostaja nespremenjen: mineralna voda Donat Mg. 
Donat Mg vsebuje veliko magnezija in zelo malo kuhinjske soli in dokazano blagodejno deluje na 
organizem. Druge vode so primerne za mešanje s sokovi in z vini in jih pijemo za žejo, Donat Mg 
pa pijemo za zdravje. 
Pri katerih težavah najbolj koristi? 
Donat Mg je priporočljiv pri zgagi, želodčnih in žolčnih težavah, zaprtosti, stresu, depresiji,    
motnjah srčnega ritma, mišičnih krčih, povišanemu krvnemu tlaku, povišanemu holesterolu,   s 
ladkorni bolezni in med nosečnostjo. Koristi tudi ljudem, ki so razdražljivi in jih mučita glavobol 
ter nespečnost. Magnezij je v Donatu Mg v ionski obliki, zato ga telo hitro vsrka. 
Poleg magnezija, kalcija in natrija vsebuje Donat Mg nujno potrebne mikroelemente. Zaradi   
edinstvene kemijske sestave spada med zdravju koristne naravne mineralne vode. Redno pitje   
priporočljivih količin blagodejno vpliva na splošno počutje. 

                                                                                                      Povzeto iz revije Zdravje 
 

KRVNI TLAK 
ZNIŽUJE GA TEMNA ČOKOLADA 

Ste nagnjeni k visokemu krvnemu tlaku? 
Potem uživajte temno čokolado, ki vsebuje velik odstotek 
kakava. Raziskave kažejo, da 6.3 grama te sladke dobrote 
na dan zniža povprečni sistolni tlak za približno 2,9 mmHg, 
diastolnega pa za 1,9 mmHg, ne da bi se spremenila telesna 
teža ali vrednosti krvnega sladkorja in maščob. Takšno   
znižanje krvnega tlaka lahko zmanjša relativno tveganje za 
možgansko kap za osem odstotkov, bolezen koronarnih 
arterij pa za pet odstotkov. V šestih gramih temne čokolade 
je 30 miligramov polifenolov. Bela čokolada ne vsebuje 

polifenolov in ne vpliva na vrednosti krvnega tlaka. 
A to je le še eden od mnogih blagodejnih učinkov, ki jih ima temna čokolada na zdravje.  
Raziskave so dokazale, da čokolada z veliko vsebnostjo kakava znižuje krvni pritisk, zmanjšuje 
možnost kapi zaradi krvnih strdkov, blaži težave s srcem in krvnim obtokom ter se celo bori proti 
raku v telesu.                                                                                                   

                                                                                                      Povzeto iz revije Zdravje 
 

"Človeka najlaže spoznamo po njegovih obsodbah drugih." 
 

                                                                                                       Mary McCarty                
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KRIŽANKA 
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                                                           Kopirano iz revije Razvedrilo za mlade 



∗ INFO - Okrogla miza je vsako sredo ob 19.00 uri. 
                                      

∗ Treningi odbojke in nogometa so vsako drugo nedeljo od 16.00 do 18.00 ure (po 
dogovoru) na Osnovni šoli Janka Padežnika. 

 

∗ Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika vodi tolmačica Marija Koser vsako 
sredo od 17.00 do 18.30 ure. 

 

∗ Tečaj učenja težje razumljivih besed in obvladovanja ročnih spretnosti vodita  
tolmačica Zlatica Hoetzl in Slava Andric. Vsak petek od 18. ure dalje. 

 

∗ 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 čimboljši uporabi računalnika in različnih programov. 
 

∗ Priprava video-novic društva 
        Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsak torek in sredo popoldan. 

 

∗ Priprave na mednarodni dan gluhih v Mariboru, ki bo 27. septembra 2008 so se 
začele že lansko leto meseca decembra (obisk pri podžupanu g. Andreju Verliču, 
rezervacija prireditvenega prostora). 

 

∗ Vljudno vabljeni na volitve za delegate skupščine, ki bodo 26. 3. 2008 od 9.00 do 
18.00 ure. 

 

∗ Državno prvenstvo gluhih v balinanju bo 14. 6. 2008 na balinišču v Voličini 
(občina Lenart). 

 

∗ Treningi bowlinga so vsak torek v Bowling centru Planeta Tuš. 
 

∗ V torek se bodo začeli treningi balinanja pri Balinarskem klubu Branik Maribor. 
 

∗ Na Pustnem turnirju odbojke v Celju si je naša ekipa priborila 6. mesto. 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu 
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OBVESTILA in VABILA 
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Ne premišljuj o tem, česa nimaš. 
Premišljuj o tem, 

kaj lahko narediš s tem, kar imaš. 
                                                                                                                 Ernest Hemingway 
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FOTO    UTRINKI 
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                                       SREČANJE OB DNEVU ŽENA 
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POEZIJA, RAZVEDRILO... 
 

TVOJ DAN... 
 

Tvoja mlada leta, 
kako otroško bedna! 

Se vas je stiskalo v sobi šest, 
prala si na roke, za brate si skrbela 

in preklinjala življenje. 
 

Želele si stran iz vsega tega, 
kjer ne bil bi ta kup otrok, 

kričanje in jok! 
 

On je bil rešitelj zate, 
princ iz sanj! 

Nataknil ti je prstan in kup težav! 
V eni roki cule, pa cmerav otrok, 

te vlekel je za krilo drugi 
in hitela si, da še ob pravi uri 

prideš na delo tja za trak. 
 

Mož te ob dveh nadut s časopisom 
v roki čaka, da postaviš predenj pladenj 

in poleg pravi, spada še nasmeh!!! 
Vse to se ti z leti v grlu, 

kakor kost počez postavi. 
 

A danes podaril ti je cvet?! 
In šel bo nekam pit, da tvoj 
praznik po grlu splakne… 

 

A ti? 
Saj s svojo glavo več ne misliš 
in ne veš kam s cvetjem bi za  

dan žena. 
 

                             Jožica Atelšek 

ŠALE 
 

 
»Gospod Kovač, preiskave so 
pokazale, da imate vodo v 
kolenih, apno v žilah in kamne 
v žolču.« 
»Še mehur mi preglejte, in če 
imam še pesek v mehurju,   
začnem takoj zidati.« 
 
 

 

Mož ženi med plesom: »Tista 
plavolaska se mi je nasmehni-
la.«  
»Saj sem se tudi jaz morala 
smejati, ko sem te prvič vide-
la.« 
 
 

Srečata se deževnika. »Kako si 
kaj? Kje imaš pa brata?«  
»Na ribolov je šel.« 
 
Bog se je odločil, da bo Devi-
co Marijo poslal na dopust. 
Vsa srečna se mu je zahvalila, 
bog pa jo je vprašal: »In kam 
boš šla na dopust?« 
»V Medjugorje, tam še nikoli 
nisem bila!« 
 
 
 
Mačka vstopi v gostilno in se 
ustavi pri točilnem pultu. 
»Kozarec mleka, kot običaj-
no?« vpraša natakar. 
»Ne, danes bi pa kar žganje!« 
reče mačka. 
»Žganje?« je presenečen nata-
kar. 
»Ja, enkrat bi se zjutraj rada 
zbudila z mačkom.« 

Marec  2008 



NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih   

Podravja Maribor, Trubarjeva ul. 15, 2000 Maribor, Slovenija.  

Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si 

Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon, Bedrija Črešnik. 

Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, občine Podravja. 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

 

Druženje in aktivnosti: 

Sreda in petek: 17:00 do 22:00 

 

Društvo: 

Telefon/Faks 

GSM sekretar: 

GSM predsednik: 

02 / 252 21 82 

031 / 777 132 

041 / 331 287 
dgn.maribor@guest.arnes.si 

Ponedeljek: 09:00 do 12:00 

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

Sreda: 18:00 do 19:00 

Studio:   dgn1.maribor@guest.arnes.si  

Sekcije: GSM: vodja športa 041/609 500 dgn2.maribor@guest.arnes.si Sreda: 18:00 do 19:00 

Dosegljivost                                          Elektronska pošta  Uradne ure v pisarni 

Kratka obvestila 
 

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  

e-učenje. 
 

Vsako sredo 

ob 19:00 uri okrogla miza 
za informiranje članov. 

 
Članarina v novem 

letu 2008: 
 

- zaposleni in upokojenci   

9,00 EUR 

- brezposelni, študentje,  

  dijaki in otroci  

BREZPLAČNO. 

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE  

            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 A V J A   M A R I B O R  


	            Društvo gluhih in naglušnih Podravja  Maribor
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