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Gluhota je nevidna invalidnost in v javnosti večinoma 
neprepoznavna. Šele ko začneš komunikacijo s slišečo osebo, 
se pokaže vsa moč oziroma nemoč sprejemanja informacij. 

Zato se gluhi zatekajo v svoj svet tišine in se najbolje počutijo med sebi 
enakimi, saj tu ne prihaja do nerazumevanja in napačnih tolmačenj. Zelo 
pomembna je ustvarjalnost, ko pri sporazumevanju uporabljajo znakovni 
jezik, ki bogati ter uči o medsebojni odprtosti in spoštovanju slehernega 
človeka.

Človek je socialno bitje in potrebuje družbo, ki ga razume in sprejema na 
njemu prijazen način. Mineva 80 let, odkar se je skupina gluhih odločila, 
da bo sebi in svojim gluhim prijateljem ter znancem ustvarila bolj 
prijazen in razumljiv svet. Ustanovili so prvo društvo gluhih v Sloveniji, 
takrat še v Dravski banovini. Po začetnih korakih se je društvu pridružilo 
še eno, pa še eno, vse do danes, ko v Sloveniji obstaja trinajst društev. 
Mnogo kasneje so se gluhim članom pridružili še drugi z različnimi 
okvarami sluha: naglušni, gluhoslepi in tisti, ki za boljše sporazumevanje 
uporabljajo polžev vsadek.

Vsa ta leta so društva povezana v Zvezo društev, ki v njihovem imenu 
komunicira z državo in prek nje pridobiva sredstva Fundacije za 
fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji za fi nanciranje programov društev in Zveze. Društva so gluhim, 
naglušnim in gluhoslepim drugi dom, kjer zanje ni ovir v komunikaciji. 
V njih med drugim zadovoljujejo številne potrebe na področju sociale, 
kulture in športa.

Uvodne besede 

predsednice Zveze društev 

gluhih in naglušnih Slovenije
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Predavanja in drugi dogodki so jim dostopni prek tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika. Cilj tega je, da se lahko enakovredno vključijo 
v družbo in imajo enake možnosti kot drugi invalidi. Ob tem 
visokem jubileju, 80-letnici prvega društva v Sloveniji ter 80-letnici 
organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slovenskem, želim 
izkazati posebno spoštovanje in se zahvaliti vsem tistim, ki so naredili 
velike korake v družbi. Z njimi so sedanji ter vsem prihodnjim 
generacijam z okvaro sluha omogočili lažje in prijaznejše življenje v 
svetu tišine.

Frida Planinc

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk 
je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 
107. člena Ustave Republike Slovenije 
ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije –
ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/04)

odlikoval

Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije

z

REDOM ZA ZASLUGE

za njeno vztrajno in sistematično skrb 

za izboljšanje položaja l judi z okvaro sluha 

ob 80-letnici njenega delovanja

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije deluje od davnega 27. julija 

1931, ko je tedanja Kraljevska banska uprava Dravske banovine potrdila 

ustanovitev prve organizacije za gluhe. Danes je to reprezentativna 

invalidska organizacija za ljudi z okvaro sluha s statusom organizacije, 

ki deluje v javnem interesu na socialnovarstvenem področju. Zveza z 

Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije sodeluje v različnih 

delovnih telesih in komisijah, ki sooblikujejo področje dela in zakonodaje 

za vse kategorije invalidov. Med drugim sodeluje v Svetu Vlade RS za 

invalide, v programskem odboru RTV Slovenija, v različnih delovnih 

skupinah Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi 

zakonskih rešitev, v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

Socialni zbornici Slovenije in številnih drugih strokovnih združenjih. 

Zveza je dejavna tudi v evropskih in svetovnih organizacijah gluhih in 

naglušnih, v združenjih tolmačev za znakovni jezik, zvezah gluho-slepih in 

športnih zvezah gluhih, tudi v mednarodnem odboru za šport gluhih. 

Odlikovanje Red za zasluge
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Odlikovanje ZDGNS z redom za zasluge

Zveza združuje 13 društev na lokalnih ravneh, v katere je vključenih nekaj 

več kot 5400 uporabnikov. Za gluhe so društva tako rekoč njihov drugi 

dom. Društva in njihova Zveza skrbijo za vse gluhe, gluhoslepe, naglušne 

in za ljudi s polževim vsadkom. Zagotavljajo jim vsestransko pomoč, a 

ne le njim, ampak tudi njihovim družinskim članom, četudi niso člani 

društev. Tako razumejo svoje poslanstvo in tako razvijajo svojo dejavnost, ki 

se spleta v celo vrsto nalog in projektov. 

S svojimi 18 socialnimi programi na državni ravni in s sklopi 
devetih programov na lokalnih ravneh dopolnjujejo skrb za ljudi z 
okvaro sluha, ponekod pa jo v celoti nadomeščajo. Zelo pomembna 
naloga Zveze je, da zagotavlja razvoj slovenskega znakovnega 
jezika z raziskovanjem novih besed in kretenj, izdaja učbenike in 
slovarje. Izdajajo tudi strokovno literaturo, s katero omogočajo večjo 
prepoznavnost in razvoj stroke, vodijo televizijski studio in spletno 
televizijo za gluhe, ki sta življenjskega pomena za boljšo, 24-urno 
dostopnost aktualnih informacij na klik, ter pripravljajo posebno 
televizijsko oddajo Prisluhnimo tišini, ki je po 30 letih ena najstarejših 
oddaj na javni televiziji. Trideset let delovanja je pred dvema letoma 
doživelo tudi njihovo glasilo Iz sveta tišine, ki ga uporabniki prejemajo 
brezplačno. Zveza vodi program osebne asistence, ki omogoča, da težko 
zaposljive gluhe osebe skrbijo za starejše gluhe in naglušne, ki so ostali 
doma za štirimi stenami. Do pred kratkim je bilo takih ljudi okrog sto. 
Gluhim in naglušnim pomagajo pri nakupu tehničnih pripomočkov, 
skrbijo za njihovo zdravje in rehabilitacijo ter za njihovo socialno 
vključenost, premičnost in spremstvo ter za njihov šport in kulturo. 

Gluhota je nevidna in prikrita invalidnost, vendar jo Zveza društev gluhih 

in naglušnih Slovenije s svojim strokovnim in zavzetim delom, svojimi 

izkušnjami in sistematičnim delovanjem uspešno obvladuje in prema-

guje, s svojo ponujeno roko vsem prizadetim pa povezuje našo skupnost s 

čvrstejšimi notranjimi vezmi, ki vključujejo in nikogar ne izključujejo.

Ljubljana, 11. julij 2011
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Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka 
na podelitvi odlikovanj 
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
Ljubljana, 11. julija 2011

Spoštovana odlikovanka,

spoštovani odlikovanci,

spoštovani gostje,

z današnjimi odlikovanji se Republika Slovenija zahvaljuje za številne 
prispevke vsakogar od odlikovancev na njegovem področju. Hkrati pa 
je to tudi priložnost, da se spomnimo na vrednote, ki družijo vsa ta 
odlikovanja. Posebej bi želel poudariti dve – ustvarjalnost in podjetnost. 
Kajti poleg tega, kar so vsak od odlikovancev in odlikovana organizacija 
naredili na svojem področju, so s svojim dolgoletnim, večdesetletnim 
delom izkazali realnost vrednot ustvarjalnosti in podjetnosti, in to 
na področjih, kjer te vrednote niso vselej dovolj dobro opažene, niso 
dovolj dobro razumljene in niso sprejete v dovolj veliki meri kot vodilo 
za družbo kot celoto.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije praznuje 80 let. To je lep 
jubilej in to je tudi eno izmed društev, ki je v vsem tem 80-letnem 
razvoju učinkovito razvijalo različne programe za ljudi z okvaro 
sluha. Znakovni jezik je postal z njihovo pomočjo logičen in vedno 
pogostejši spremljevalec govora in pogovarjanja. Z razvojem klicnih 
centrov, s povečevanjem števila tolmačev je vsem nam omogočeno, 
da razumemo gluhe, četudi jih ne slišimo, da se oni z nami in mi z 
njimi lahko pogovarjamo in sporazumevamo. Kakršenkoli govor in 
kakršenkoli način naj bo v uporabi, naj bo tudi dostopen vsakomur. 
Tudi v tem je veliko sporočilo inovacije in podjetnosti, organizacijske 
sposobnosti narediti inovacijo široko uporabno in široko dostopno. 
Prispevek društva na tem področju je pomemben za vključevanje in za 
enakopravnost gluhih in naglušnih pri njihovem vključevanju v delo, 
kajti gluhota je najbolj prikrita invalidnost. Na tem področju, kot tudi 
na drugih, moramo v Sloveniji znati bolj spoštovati vse, kar se novega 
in dobrega naredi, vse, kar smo sposobni novega in dobrega tudi na nov 
način in dobro organizirati ter te vrednote ustvarjalnosti in podjetnosti 
ceniti tudi tam, kjer jih ne pričakujemo. 
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Anton Špan, Frida Planinc in Franc Planinc, še živeči predsedniki ZDGNS (Miro Kocjan se je opravičil)

Danes smo v položaju, v katerem se o ustvarjalnosti in podjetnosti 
pogosto govori v gospodarskem kontekstu, v smislu večje dodane 
vrednosti. Ampak prav je, da o njih razmislimo in da jih razumemo v 
vsej njihovi polnosti, vsej njihovi pomembnosti. Današnje podelitve 
odlikovanj so namenjene prav temu, da razumemo, izrazimo 
spoštovanje, nagradimo te vrednote in ljudi, ki so jih znali v svojem 
življenjskem delu uveljavljati, in da hkrati s tem damo tudi sporočilo 
naši javnosti, kajti take vrednote, kot jih zastopajo in kot so jih 
živeli, jih še živijo in jih še bodo živeli naši odlikovanci, bodo peljale 
našo družbo naprej. Torej, danes je – kot mnogokrat – tudi dan 
za optimizem. S tem sporočilom optimizma, s to zahvalo v duhu 
optimizma, bi želel zaključiti ta svoj dodaten, kratek nagovor, se 
še enkrat zahvaliti odlikovancem in jim zaželeti veliko uspeha pri 
nadaljnjem delu. Hvala lepa.

 

Predsednica  Zveze 

društev gluhih in 

naglušnih Slovenije 

prejema odlikovanje iz rok 

predsednika Republike 

Slovenije

Še živeči predsedniki in sekretarji ZDGNS (opravičila sta se Miro Kocjan in Francka Gortnar)

Frida Planinc nagovori predsednika države in udeležence v slovenskem znakovnem jeziku
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Prejema odlikovanja se je udeležila tudi nekdanja sekretarka ZDGNS Francka Gortnar (sedi med gosti)

Predsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v družbi prejemnikov državnega odlikovanja

Odlikovanje ZDGNS z Redom za zasluge
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Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je reprezentativna 
invalidska organizacija, ki na državni ravni deluje za osebe 
z okvaro sluha – gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s 

polževim vsadkom. 27. julija 1931 je Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine potrdila ustanovitev prve organizacije za gluhe, zato 
letos Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skupaj z Društvom 
gluhih in naglušnih Ljubljana praznuje zavidljivi jubilej 80-letnico 
neprekinjenega uspešnega in učinkovitega delovanja. 

Zveza ima od leta 1999 status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva. Od leta 2003 ima status 
invalidske organizacije in od leta 2004 status reprezentativne invalidske 
organizacije za osebe z okvaro sluha. V Svet invalidskih organizacij 
Slovenije je vključena od njegove ustanovitve, od leta 2005 pa je 
članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, katere 
soustanoviteljica je. Prek Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije predstavniki Zveze sodelujejo v različnih delovnih telesih in 
komisijah, kjer sooblikujejo področje dela za vse kategorije invalidov. 
Med drugim sodelujejo v Svetu Vlade Republike Slovenije za invalide, 
Programskem odboru RTV Slovenija, različnih delovnih skupinah 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi zakonskih 
rešitev, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Socialni 
zbornici Slovenije in v številnih drugih strokovnih združenjih.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je redna članica Evropske 
zveze gluhih (EUD), Svetovne zveze gluhih (WFD), Evropske zveze 
naglušnih (EFHOH), Svetovne zveze nagluš nih  (IFHOH), prek 

Pot v prihodnost je v naših 

rokah
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televizijska oddaja Prisluhnimo tišini, video časopis, založništvo, glasilo Iz 
sveta tišine, programi za ohranjanje zdravja v lastnih objektih, psihosoci-
alni programi pomoči družinam z gluho ostarelo osebo, razvoj slovenske-
ga znakovnega jezika, samozagovorništvo naglušnih oseb, izobraževalni 
seminarji, programi za gluhoslepe, Center možnosti, tehnični pripomočki 
za gluhe, šport gluhih, šport za vse (rekreacija), kulturne dejavnosti glu-
hih, mednarodni dan gluhih in dostopnost do informacij v slovenskem 
znakovnem jeziku (tolmači). Na lokalni ravni v sklopu devetih skupnih 
programov izvajamo številne storitve, s katerimi v društvih nudimo indi-
vidualno pomoč vsem uporabnikom na območju društva. Naš cilj je čim 
bolj neodvisno in enakopravno vključevanje uporabnikov v življenje in 
delo. Z izvajanjem programov na državni in lokalni ravni preprečujemo 
ter blažimo socialne in psihične posledice izgube sluha, z izvajanjem po-
sebnih socialnih programov pa pripomoremo k lažjemu življenju in delu 
oseb z okvaro sluha. Tudi zato so društva mnogokrat njihov drugi dom. V 
zadnjih nekaj letih se število in vsebina programov nista dosti spremenila. 
Tako smo leta 2010 na državni ravni izvedli: 

• Informativno dejavnost – spletna televizija

Poročali smo o aktualnih dogodkih, pomembnih za uporabnike, 
kot so zakonodaja, politični pregledi, volitve, šport gluhih, kultura, 
dogajanje v društvih, mednarodni prispevki, delavnice, kongresi, 
festivali ... Gledanost smo spremljali mesečno. Več o projektu je na 
spletni strani www.zveza-gns.si. V odločbi Ministrstva za kulturo je 
spletna televizija vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 
1372. Vnovič smo na razpisu uspeli pridobiti evropska sredstva, kar 
je omogočilo nadaljevanje zaposlitve treh oseb, od tega dveh gluhih. 
V letu 2010 si je program spletne televizije ogledalo več kot 108.673 
gledalcev, ki so si ogledali 3.424.791 podstrani, ekipa pa je pripravila 
309 elektronskih prispevkov. 

Združenja tolmačev članica Evropske in Svetovne organizacije tolmačev 
za znakovni jezik (EFSLI in WASLI), Evropske in Mednarodne 
organizacije gluhoslepih (DBI), Evropske športne zveze gluhih (EDSO) 
in Mednarodnega komiteja športa gluhih (ICSD-Deafl ympics, ki je 
vključen v Mednarodni olimpijski komite). S programi športa, kulture 
in drugih strokovnih področij pa se vključuje v različne mednarodne in 
slovenske organizacije. 

Zveza združuje trinajst lokalnih medobčinskih društev gluhih in 
naglušnih po vsej Sloveniji, v katere je vključenih 5411 uporabnikov. 
Za gluhe osebe so društva drugi dom, zato so vanje vključene skoraj 
stoodstotno (1733 uporabnikov). Tudi gluhoslepe osebe so v društva 
vključene skoraj stoodstotno (21 uporabnikov), ostalo pa so naglušne 
osebe in osebe s polževim vsadkom. Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije populacija z različno stopnjo okvare sluha predstavlja 
od 7 do 10 odstotkov celotne populacije. Zveza skupaj z društvi 
skrbi za vse te osebe in njihove družinske člane, ne glede na članstvo 
v društvih, saj ji to narekujejo njeno poslanstvo, status javnega 
interesa in reprezentativnost invalidske organizacije. Poleg izvajanja 
posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni je Zveza tudi 
ustanoviteljica zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 
ki ima javna pooblastila za izvajanje storitev tolmačenja za gluhe osebe. 
Z izvajanjem posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni 
dopolnjuje, na nekaterih področjih pa v celoti nadomešča, državno skrb 
za osebe z okvaro sluha.

Poslanstvo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter društev 
temelji na pomoči pri zadovoljevanju posebnih potreb gluhih, gluho-
slepih in naglušnih v vsakdanjem življenju in delu. Skupaj s trinajstimi 
medobčinskimi društvi izvaja različne posebne socialne programe, s 
katerimi zadovoljuje številne potrebe uporabnikov s celotnega območja 
Slovenije ne glede na članstvo. 

Da bi zadovoljili potrebe uporabnikov, smo razvili številne posebne so-
cialne programe in nekatere specifi čne storitve, ki jih izvajamo kot do-
polnitev dejavnosti javnih služb, velikokrat tudi namesto njih. Izvajanje 
posebnih socialnih programov osebam z okvaro sluha omogoča neodvi-
sno in enakopravno vključevanje v življenje in delo. Na Zvezi izvajamo 
osemnajst posebnih socialnih programov, ki so življenjsko pomembni 
za vse uporabnike v Republiki Sloveniji. V zadnjih nekaj letih so stal-
nica in se niso bistveno spremenili. Mednje spadajo: spletna televizija, 
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Zveze. Vsebinsko smo pokrili zanimivosti iz življenja in dela 
gluhih, gluhoslepih ter naglušnih, kulture, športa, izobraževanja in 
informiranja. 

• Informativno dejavnost – založništvo 

Izdali smo publikacijo, v kateri smo predstavili delovanje Zveze 
in trinajstih društev po Sloveniji, brošuro zakonskih določil, ki se 
nanašajo na Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika ter 
opis objektov Zveze.

• Informativno dejavnost – glasilo Iz sveta tišine

V letu 2010 smo izdali devet številk glasila Iz sveta tišine v nakladi 
3700 izvodov. Ena številka je bila dvojna, ena pa trojna, povprečno 
pa obsega od 44 do 48 strani. Poročali smo o delu gluhih, 
gluhoslepih in naglušnih ter spremljali pomembno zakonodajo 
in mednarodne dogodke, ki so se nanašali na naše uporabnike. 
Izdajamo ga tudi v elektronski obliki na spletni strani, kar 
omogoča, da je na razpolago širši javnosti. Z odločbo Ministrstva 
za kulturo je glasilo vpisano v razvid medijev. Pred kratkim smo 
obeležili 30-letnico njegovega neprekinjenega izhajanja, predstavlja 
pa tudi pomembni kulturni in zgodovinski arhiv naših ključnih 
dogodkov. 

• Informativno dejavnost – televizijska oddaja Prisluhnimo 

tišini 

Oddajo Prisluhnimo tišini pripravljamo v sodelovanju s Televizijo 
Slovenije. Vanjo vključujemo prispevke s področja življenja 
in dela gluhih, gluhoslepih in naglušnih. Med drugim smo 
obravnavali problematiko brezposelnosti, zaposlovanja, javnih del, 
gluhoslepote, zakonodaje, dejavnosti društev, publikacije za gluhe 
ter mednarodni dan gluhih. Namen oddaje je poleg informiranja 
uporabnikov tudi osveščanje javnosti o omenjeni problematiki. 
V letu 2010 smo pripravili dvajset oddaj, ki so jih na nacionalni 
televiziji predvajali dvakrat mesečno. Povprečno si je vsako oddajo 
in njeno ponovitev ogledalo 42.500 gledalcev, obeležila pa je tudi 
trideset let neprekinjenega oddajanja na Televiziji Slovenija, kar jo 
uvršča med najstarejše oddaje na nacionalni televiziji.

• Informativno dejavnost – video časopis 

V letu 2010 smo pripravili šest video časopisov in tri posebne 
izdaje o mednarodnem dnevu gluhih, skupščini Zveze in 
evropskem prvenstvu v futsalu. Video časopis pripravljamo v 
lastnem studiu in montaži, spremljajo pa ga lahko uporabniki v 
društvih, na številnih regionalnih televizijah in na spletni strani 
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priročnikov. Vsako leto zabeležimo vedno večje število raziskovanih 
kretenj, okrog 7000 pa imamo že posnetih. 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo – naglušni 

Zagovarjamo pravico do posebnih akustičnih prilagoditev za naglu-
šne osebe, ki jim pomagajo pri premagovanju komunikacijskih ovir 
v slišečem okolju. V program smo vključili individualno svetovanje, 
pravno pomoč, delovanje odbora naglušnih oseb, obveščanje in 
delo z javnostmi ter izdelavo informativnih gradiv. V sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje smo pripravili zloženko Pravica do slušnega 
aparata. Pravni sodelavec je pripravil 50 individualnih mnenj za 
osebe, ki se soočajo s težavami pri uveljavljanju svojih pravic. Sode-
lovali pa smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer si 
je več kot šesto oseb ogledalo našo predstavitev ter prejelo naše ma-
teriale in kjer smo izvedli več kot 180 individualnih pogovorov.

• Ohranjanje zdravja v lastnih objektih 

Po podatkih raziskave so socialne razmere naših uporabnikov zelo 
slabe. Zato jim v naših objektih omogočamo ohranjanje zdravja. V 
letu 2010 je v njih bivalo 1635 uporabnikov, ki so ustvarili 8113 
nočitev. V sklopu omenjenega programa smo štiriinštiridesetim 
socialno ogroženim osebam omogočili tudi brezplačno letovanje. 

• Psihosocialni program – osebna asistenca

Gluhi in naglušni nimajo priznane pravice do osebne asistence, 
zato za ostarele in osamljene gluhe ter naglušne osebe izvajamo 
psihosocialno pomoč na domu. Program izvajajo gluhi in naglušni 
izvajalci v okviru javnih del. Vanj je bilo leta 2010 vključenih več 
kot sto gluhih, naglušnih in gluhoslepih starostnikov, izvajalo 
pa ga je petnajst gluhih in naglušnih izvajalcev, ki so skrbeli za 
uporabnike v njihovem domačem okolju.

• Razvoj slovenskega znakovnega jezika

V okviru Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije delujeta sku-
pina za razvoj slovenskega znakovnega jezika, ki raziskuje slovnico 
in zgodovino jezika, in skupina za izdajo priročnikov za poučeva-
nje slovenskega znakovnega jezika. Skupina za razvoj slovenskega 
znakovnega jezika je poenotila okrog 450 gesel, skupina za izdajo 
priročnikov pa je poskrbela, da sta bila izdana Priročnik za učitelje 
I in Priročnik za poučevanje slovenskega znakovnega jezika II. Po-
leg tega smo opravili pregled dosedanjega dela pri pripravi Slovarja 
slovenskega znakovnega jezika in organizirali predstavitev obeh 
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preizkusijo tehnične pripomočke preden jih kupijo, hkrati pa jih 
informiramo o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter 
jim nudimo pomoč pri izboru in uporabi slušnih aparatov. Izvedli 
smo 550 individualnih svetovanj oziroma preizkusov tehničnih 
pripomočkov ter petnajst predstavitev, ki se jih je skupaj udeležilo 
več kot 330 uporabnikov. Sodelovali smo tudi na posvetu o 
polževem vsadku v Mariboru, na okrogli mizi Ljudske univerze na 
Ptuju in se udeležili evropske in mednarodne konference naglušnih 
na Švedskem.

• Tehnični pripomočki za gluhe 

Gluhi so edina populacija med invalidi, ki nima zakonsko priznane 
pravice do tehničnih pripomočkov, na kar opozarjamo že vrsto let. 
Zato vsako leto kljub majhni količini sredstev, ki jih imamo na 
razpolago, društvom omogočimo nakup omenjenih pripomočkov. 
V letu 2010 so društva tako pridobila različne tehnične 
pripomočke, ki odpravljajo komunikacijske ovire gluhe populacije. 

• Šport gluhih 

Udeležili smo se vseh državnih prvenstev, evropskega prvenstva 
gluhih v futsalu in drugih tekmovanj. Pred tem smo izvedli 
priprave, selekcijo in številne treninge. Program evropskega 
prvenstva je fi nancirala Zveza za šport invalidov Slovenije. 

• Šport za vse 

Šport za vse je oblika netekmovalnega športnega udejstvovanja 
za ohranjanje zdravja. V okviru omenjenega programa smo 
organizirali številne prireditve, prijateljska srečanja in druženja. 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo – gluhi 

V sklopu omenjenega programa smo organizirali seminar z naslovom 
Individualne pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Na njem 
so društva predstavila primere dobrih praks, ki so se nanašali na 
zaposlovanje gluhih in naglušnih v programih javnih del, dnevni 
center, pomen spletnih strani, sodelovanje z lokalnimi institucijami, 
problematiko naglušnih, gluhoslepoto, dostopnost fakultet in 
invalidsko podjetje. Dotaknili so se tudi zakonodaje in informiranja, 
ključnih vprašanj v zvezi z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter ostalih zakonodajnih predlogov, ki se nanašajo 
na osebe z okvaro sluha. Pri tem sta sodelovala tudi predstavnika 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poleg njiju so na 
seminarju sodelovali predstavniki vseh trinajstih društev in zavoda 
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo – gluhoslepi 

Pripravili smo štiri zgibanke, ki obravnavajo gluhoslepoto, v okviru 
seminarja pa smo predstavili delo z gluhoslepimi osebami v društvih.

• Center možnosti – tehnično-informacijska pisarna 

V Centru možnosti imamo tehnične pripomočke, ki naglušnim 
osebam z ali brez slušnega aparata in uporabnikom polževega vsadka 
pomagajo razumeti ter razločevati govor. V njem lahko uporabniki 

USHERJEV SINDROM
osnovna dejstva in informacije

SINDROM CHARGE
osnovna dejstva in informacije
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Socialna struktura uporabnikov

V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo na vzorcu 
osemsto gluhih izvedli raziskavo, s katero smo pridobili 
podatke o socialni strukturi gluhih v Sloveniji. Le-ta je v 

primerjavi s podatki o populaciji v Republiki Sloveniji zelo šibka. 
Gluhe osebe se zaradi slabše izobrazbe, komunikacijske oviranosti in 
načina sporazumevanja težje vključujejo v družbo. Omejeno imajo 
dostopnost do informacij in mnogokrat niso v enakovrednem položaju 
z ostalimi, zato za doseganje primerljivih izobrazbenih standardov z 
vrstniki potrebujejo prilagojen način izvajanja izobraževanja. Čeprav se 
organizirano izobraževanje za gluhe izvaja že več kot 110 let, še vedno 
zaznavamo prevelike razlike in probleme na področju izobraževanja 
gluhih in naglušnih. Ti problemi so najbolj vidni v integriranem 
izobraževanju, zlasti v visokem šolstvu.

Najpomembnejši izsledki raziskave kažejo, da:

• ima 32 odstotkov gluhih končano največ osnovno šolo,

• ima 57 odstotkov gluhih končano največ poklicno šolo, 

• ima 10 odstotkov gluhih končano največ srednjo strokovno šolo,

• ima 1 odstotek gluhih višjo oziroma visoko izobrazbo.

Odrasle gluhe osebe imajo pogosto nižjo raven znanja kot njihovi 
vrstniki, ki so končali šolanje na enaki stopnji. Pridobljeno znanje 
se pozablja in ga je potrebno obnavljati ter nadgrajevati. V procesu 
izobraževanja gluhi pogosto niso pridobili znanja za delo z novimi 
tehnologijami, nova strokovna znanja so zanje težje dostopna, 
marsikatero informacijo dobijo z zamudo ali le po naključju, tudi obseg 
samoiniciativnosti je pri njih manjši. Izobrazbena raven gluhih precej 
vpliva na možnosti zaposlitve in pridobitve primernega delovnega mesta 
ter na socialno-ekonomski status posameznika. 

Ti in drugi podatki iz raziskave kažejo na nizek socialni status ter 
nezavidljiv položaj gluhih oseb. Glede na to, da ne prejemajo invalidnine 
in nimajo priznanih pravic do tehničnih pripomočkov, se posledice 
kažejo na vseh ravneh njihovega življenja, dela in ustvarjanja. Tudi gluhi 
upokojenci so zaradi slabšega socialno-ekonomskega statusa in slabšega 
socialnega kapitala v zelo slabem socialnem položaju. Krog je sklenjen, 
saj slabša izobrazba vpliva na slabše plačana delovna mesta in posledično 
nižjo pokojnino ter nižjo življenjsko raven.

• Kultura gluhih

Pripravili smo mnogo kulturnih aktivnosti – likovno kolonijo in 
razstavo, fi lmski in gledališki festival ter premiero celovečerne igre. 

• Kultura – mednarodni dan gluhih 

 V sodelovanju z društvom Auris smo v Tržiču pripravili 
praznovanje mednarodnega dneva gluhih – dneva, ko gluhi iz 
vsega sveta javnost opozorijo na svojo težko nevidno invalidnost. 
Prireditve se je udeležilo okrog tisoč udeležencev. 

• Dostopnost do informacij v znakovnem jeziku – zavod 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik 

Zveza je ustanoviteljica zavoda Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik, ki ima javna pooblastila za zagotavljanje tolmačev. 

Posebni socialni programi na državni in lokalni ravni so usklajeni 
s poslanstvom organizacij gluhih, naglušnih in gluhoslepih za 
enakopravno vključevanje naših uporabnikov v življenjsko in 
delovno okolje. Ker je največji problem gluhote sporazumevanje, si v 
programih prizadevamo za dostopnost do informacij in komunikacij ter 
zagotavljanje primerljivega socialnega položaja. Z njimi zmanjšujemo 
neugodne socialne posledice, ki so nastale zaradi invalidnosti, saj 
ustrezna socialna varnost v veljavnem sistemu invalidskega, socialnega 
in zdravstvenega varstva ni dovolj dobro zagotovljena. Programi se 
izvajajo smotrno in racionalno glede na organizacijsko strukturo, 
kadrovsko zasedbo in tehnične pogoje, predvsem pa v dobro vseh 
uporabnikov v smislu kompenzacije posledic invalidnosti. Prav tako 
so zelo učinkoviti in ekonomični glede na vložena sredstva ter trud 
številnih posameznikov in organov.
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invalidov. V svojih ugotovitvah so zapisali, da senzorni invalidi, 
zlasti osebe z okvaro sluha, spadajo v skupino, za katero je najslabše 
poskrbljeno. Pogrešamo fi nančni del te ocene, ki bi še podrobneje 
osvetlil velike razlike in neenakopravnost med različnimi 
kategorijami invalidov. 

• Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

leta 2010 je Državni zbor po dolgotrajnem usklajevanju sprejel 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki med drugim uzakonja 
Klicni center in tehnične pripomočke za osebe z okvaro sluha.

• Dostop do javne televizije

v sodelovanju s Televizijo Slovenija se od konca leta 2009 vsa 
osrednja poročila ob devetnajstih tolmačijo v slovenski znakovni 
jezik. Tudi pomembnejša referendumska soočen ja, volilne oddaje 
in druge politične dogodke se tolmači in podnaslavlja. Z 
vplivanjem na Televizijo Slovenija se ta pravica počasi, a vztrajno 
širi še na druge oddaje. Ustvar jamo tudi oddajo Prisluhnimo tišini, 
ki pogosto odpira vrata področju individualnih pravic naših 
uporabnikov.

• Dostop do državnih prireditev 

v slovenski znakovni jezik se tolmači vedno več prireditev in 
dogodkov, med drugim novinarske konference Vlade Republike 
Slovenije in nekatere večje državne prireditve.

• Izredni dogodki – obveščanje gluhih in naglušnih

na srečo ni prišlo do večjih naravnih ali drugih nesreč

• Klicni center

Klicni center je uzakonjen z Zakonom o izenačevanju možnosti 
invalidov. Storitev je do sprejetja zakona kot pilotski projekt izva-
jalo Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, v prihodnje 
pa upamo, da jo bodo izvajali s koncesijo. V Klicnem centru bele-
žimo vedno večje število uporabnikov, 24-urna storitev pa osebam 
z okvaro sluha vse dni v letu omogoča enakopravnejši dostop do 
javnih podatkov.

• Klici na telefonsko številko 112

Ministrstvo za obrambo je na našo pobudo uvedlo prilagojeni 
sistem obveščanja prek sistema WAP, v okviru katerega lahko 
registrirani uporabniki dostopajo do nujnih klicev na omenjeno 
telefonsko številko. Ker Klicni center v mnogočem nadomešča 

Zakonodaja – iz preteklosti v prihodnost

Poleg izvajanja posebnih socialnih programov posvečamo veliko 
pozornosti tudi zakonodajnemu področju z željo, da se čim bolj 
uredijo individualne pravice oseb z okvaro sluha. Skozi leta smo 

veliko energije usmerili v pripravo posebnih zakonov za osebe z okvaro 
sluha ter številnih predlogov v zvezi s posameznimi členi zakonov, ki se 
navezujejo na življenje in delo teh oseb. Na področju invalidskega varstva 
obstaja okoli sedemdeset zakonov, ki se nanašajo na življenje in delo invali-
dov. Nekateri vsebujejo številne podzakonske akte, prav tako pa obstaja 
veliko nacionalnih programov, akcijskih načrtov, strategij in pravilnikov. V 
okviru možnosti aktivno delujemo tudi na tem zakonodajnem področju. 
Vseh aktov ni možno našteti, vedno pa jih vključujemo v poročila in 
obveščanje naših organov, strokovna srečanja, sestanke in seminarje. Veli ko 
pozitivnih sprememb so prinesli leta 2002 sprejeti Zakon o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika ter leta 2010 sprejeta Zakon o izenačevanju 
možnosti invalidov in Konvencija Organizacije združenih narodov o 
pravicah invalidov.

Za novo mandatno obdobje Zveze je bil pomemben osrednji seminar v 
Fiesi leta 2009, kjer smo skupaj z uporabniki določili prednostni seznam 
štiridesetih nalog. V nadaljevanju posameznih 40 nalog so zapisane 
aktivnosti, ki so bodisi zaključene ali se še izvajajo: 

• Invalidnina 

v predlogu Zakona o osebni asistenci je zapisana pravica do asistenta, 
ki se jo lahko nadomesti z določeno obliko fi nančnega nadomestila 
zaradi invalidnosti. Zakon je napisan in čaka na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve.

• Telesna okvara 

po dveh letih intenzivnega sodelovanja, sestankov in usklajevanj z 
Ministrstvom za zdravje in Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se seznam telesnih okvar ne bo obravnaval. Celo iz Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so ga umaknili. Ker pa 
so se državljani na referendumu izrekli proti omenjenemu zakonu, ne 
vemo, kakšna je njegova prihodnost.

• Ocena skrbi države za vse kategorije invalidov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na predlog Zveze 
in na osnovi sklepov Odbora Državnega zbora za delo, družino 
in socialne zadeve pripravilo oceno skrbi države za vse kategorije 
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za slovenski znakovni jezik, ki je takrat še delovalo pod okriljem 
Zveze. Znakovni jezik se izvaja tudi na nekaterih fakultetah – na 
Filozofski in Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter na Pedagoški 
fakulteti v Kopru.

• Tolmači – spremljevalci gluhoslepih oseb

to področje še urejamo, predvsem v povezavi z Zakonom o 
osebni asistenci invalidov in s poklicnim standardom asistenta za 
komunikacijo.

• Osebna asistenca

aktivno smo sodelovali pri pripravi besedila Zakona o osebni 
asistenci invalidov. V predlogu zakona sta tako med drugim 
zapisani pravica do asistenta z možnostjo denarnega nadomestila 
ter pravica do zapisnikarja. Zakon je še vedno v pripravi na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

• Gluhoslepi

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov predvideva tehnične 
pripomočke tudi za gluhoslepe in Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve do konca letošnjega leta nalaga pripravo ter 
sprejem posebnega pravilnika, ki bo podrobneje urejal omenjeno 
področje. Žal Državni zbor ni sprejel našega skupnega predloga, da 
se v Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami uvrsti nova 
kategorija otrok s posebnimi potrebami – gluhoslepi.

• Osebe s polževim vsadkom

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov predvideva tehnične 
pripomočke tudi za osebe s polževim vsadkom ter Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve do konca letošnjega leta nalaga 
pripravo ter sprejem posebnega pravilnika, ki bo omenjeno 
področje podrobneje urejal. 

• Slovenski znakovni jezik v integraciji

predstavniki Zveze smo se sestali s predstavniki Ministrstva 
za šolstvo in šport ter zahtevali ureditev razmer na področju 
slovenskega znakovnega jezika v integraciji. Pripravili smo 
pripombe na Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
in Belo knjigo o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. 
Veliko priznanje in eden izmed ključnih posledic dobrega dela na 
razvoju slovenskega znakovnega jezika na Zvezi je priznanje Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, ki je v Katalog programov obveznih 

nujne klice, si želimo sožitja med njim in sistemom klicev na številko 
112. Sodobna tehno logija pa omogoča tudi klice prek naprav za video 
telefoni ranje, zato ministrstvo razvija programsko opremo zanje.

• Klici na telefonsko številko 113

z Reševalno postajo Ljubljana je dogovorjeno, da jim lahko osebe 
z okvaro sluha v nujnih primerih pošljejo faks (v ta namen imajo 
poseben obrazec). Želimo si, da bi se policija v prihodnje povezala 
s Klicnim centrom, saj bi to omogočilo izmenjavo informacij v 
znakovnem jeziku ali s tekstovnimi sporočili prek prenosnega telefona.

• Invalidsko podjetje

na Ministrstvo za kulturo smo oddali pobudo za ustanovitev 
invalidskega podjetja, ki pa je odvisna tudi od potreb na trgu, 
ponudbe ustreznih storitev in inovativnosti posameznikov. Zaradi 
recesije in sprememb Zakona o zaposlovanju pa se predvideva, da se bo 
število invalidskih podjetij zmanjšalo.

• Tolmači na fakultetah

v sodelovanju z Združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik in 
Društvom študentov invalidov smo po mnogih letih dosegli, da je 
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pozval vse univerze 
in visokošolske ustanove, naj zagotovijo pokritje stroškov tolmača. S 
tem smo seznanili vse naše študente in društva, zdaj pa se bodo morali 
sami potruditi za uveljavitev omenjene pravice v praksi.

• Zapisnikarji na fakultetah 

v predlogu Zakona o osebni asistenci invalidov je zapisano, da imajo 
gluhi študenti pravico do zapisnikarja. Žal omenjeni predlog še vedno 
čaka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

• Razvoj slovenskega znakovnega jezika

kljub temu da je pravica razvoja slovenskega znakovnega jezika 
zapisana v Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, se to ne 
odraža pri njenem fi nanciranju. Ne glede na to smo se uspešno prijavili 
na različne projekte in razpise več ministrstev, kjer so prepoznali 
pomen razvoja omenjenega jezika. Na Zvezi deluje več raziskovalnih 
delovnih skupin, ki preučujejo in enotijo kretnje, izdajajo učbenike ter 
raziskujejo slovnico. Za Slovar slovenskega znakovnega jezika je Zveza 
od Ministrstva za šolstvo in šport ter Centra Republike Slovenije 
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
prejela priznanje. Le-tega je pred leti prejelo tudi Združenje tolmačev 
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skrbi za starejše. V razpisu so posebej ponudili možnost zagotovitve 
štiridesetih mest za osebe z okvaro sluha v ljubljanski in kranjski re-
giji. Upamo, da bodo ustanove, ki so se prijavile na razpis, poskrbele 
tudi za naše uporabnike.

• Tehnični pripomočki

pravica do tehničnih pripomočkov je zapisana v Zakonu o 
izenačevanju možnosti invalidov. V skladu z omenjenim zakonom 
morajo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
pripraviti in sprejeti poseben pravilnik o tehničnih pripomočkih. S 
tem pravilnikom naj bi pravica do tehničnih pripomočkov zaživela 
v letu 2012.

• Slušni aparati

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo leta 2010 izpeljali 
obsežno akcijo in z zloženkami opremili vse domove za starejše, 
dobavitelje slušnih aparatov, ambulante za bolezni ušes, nosu in 
grla, ambulante medicine dela, upravne enote, šole in društva. 
Center možnosti dejavno predstavlja svoje aktivnosti in beleži 
obiske naglušnih oseb tako v društvih kot pri njih.

• Akcijski načrt: staranje z invalidnostjo

sodelovali smo pri pripravi akcijskega načrta, ki ga je izdelalo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Naša naloga je 
načrt udejanjiti in prvi korak bomo naredili v domovih za starejše.

• Prilagoditev delovnega mesta 

sodelujemo pri spremembah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji, ki 
na žalost v marsičem zmanjšuje obseg pravic in storitev za invalide. 
Tudi to področje je premalo defi nirano in prilagojeno za osebe z 
okvaro sluha.

• Dostopnost do objektov

sodelovali smo pri sprejemanju Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov 
v javni rabi ter večstanovanjskih stavb ter pri pripravi besedila 
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, v katerega smo vnesli 
potrebo po ustreznih prilagoditvah. Naše predloge so upoštevali 
tudi pri pripravi Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti 
grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide.

izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem 
letu 2011/2012 uvrstil Tečaj slovenskega znakovnega jezika in 
kulture gluhih, katere izvajalec je Zveza.  Na pobudo Združenja 
tolmačev, Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Zveze je 
Državni zbor potrdil spremembe Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Žal niso upoštevani predlogi glede uvrstitve 
gluhoslepih, so pa v 30. in 36. člen Zakona uvrstili tolmačenje v 
slovenski znakovni jezik. 

• Slovenski znakovni jezik v segregaciji

v letu 2011 smo obiskali vse tri šolske centre, kjer smo se 
dogovorili, da bomo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in 
šport pripravili posvet o problematiki izobraževanja gluhih in 
naglušnih. To področje je za nas prednostno. Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami je uvrstil pravico gluhih otrok do 
izobraževanja v svojem, znakovnem jeziku, tudi s pomočjo tolmača.

• Dodatna strokovna pomoč

v predlogu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
smo predlagali, kakšen naj bi bil obseg dodatne strokovne pomoči. 
Naš predlog je usmerjen predvsem v uporabo znakovnega jezika 
oziroma tolmača v osnovnih in srednjih šolah.

• Zakon o dolgotrajni oskrbi

predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi že nekaj let čaka na sprejem 
na Ministrstvu z delo, družino in socialne zadeve ter se še ni uvrstil 
v vladno proceduro za sprejem.

• Klicni center Ministrstva za javno upravo 

za osebe z okvaro sluha 

sodelovali smo v projektu Evropske unije za zagotavljanje boljše 
dostopnosti spletnih strani za naše uporabnike. Projekt predvideva 
prevod tridesetih vsebin v slovenski znakovni jezik in njihovo 
objavo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo ter 
Zveze. Na Klicnem centru bodo zagotovili informacije s strani 
omenjenega ministrstva in ostalih javnih institucij.

• Rehabilitacija gluhih in naglušnih

rehabilitacija je uzakonjena, njen program pa še ni pripravljen.

• Domovi za starejše osebe z okvaro sluha

po mnogih letih je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
konec leta 2010 objavilo razpis za pridobitev koncesije za izvajanje 
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pa smo izdali Slovar slovenskega znakovnega jezika ter Slovar 
mednarodne kretnje. Objavili smo tudi številne učne primere za lažje 
učenje znakovnega jezika. V letu 2010 smo izdali učbenik za drugo 
stopnjo poučevanja znakovnega jezika ter se skupaj z Zavodom za 
gluhe in naglušne in skupino za standardizacijo učbenikov sestali z 
vsemi izvajalci in društvi ter jih seznanili z obstoječima učbenikoma. 
Naš namen je poenotiti sistem in vsebino poučevanja. V letu 2011 
načrtujemo izdajo učbenika za poučevanje znakovnega jezika za 
tretjo stopnjo, želimo pa si, da bi po vsej Sloveniji imeli dovolj 
usposobljenih tolmačev. 

• Slovenski znakovni jezik na fakultetah

pred leti se je slovenski znakovni jezik v obliki tečajev poučevalo na 
številnih fakultetah. V zadnjih dveh letih pa se ga uradno poučuje 
na Pedagoški in Filozofski fakulteti v Ljubljani ter na Pedagoški 
fakulteti v Kopru. Na vseh omenjenih institucijah imajo habilitirane 
asistente, ki so tudi tolmači za slovenski znakovni jezik. Filozofska 
fakulteta prek razpisov načrtuje širitev katedre, ki bi se ukvarjala s 
slovenskim znakovnim jezikom, in na tem področju bomo sodelovali 
z njimi.

Naredili smo nekaj konkretnih stvari za izboljšanje kakovosti življenja 
in dela vseh naših uporabnikov – gluhih, naglušnih, gluhoslepih in 
oseb s polževim vsadkom. Čakajo pa nas tudi novi projekti. Na poti 
do zastavljenih ciljev je potrebno veliko potrpežljivosti in usklajevanja, 
predvsem pa pozitivnih ljudi, ki bodo znali v duhu sodelovanja v 
dobrobit nas vseh narediti prave korake.

Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

• Cenejši javni prevoz

Mestna občina Ljubljana je zagotovila cenejši javni prevoz za gluhe, 
z Ministrstvom za delo, družino in socialne zade ve pa smo 
sodelovali pri pripravi uredbe, ki bi jim omogo čila brezplačni javni 
prevoz v mestni občini Ljubljana.

• Kultura gluhih 

• Status športnika

letos spomladi smo v sklopu seminarja v Fiesi organizirali dnevni 
posvet o športu. Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije in 
Zveze za šport invalidov Slovenije so pojasnili, kakšno je trenutno 
stanje na tem področju in kakšne pravice imajo osebe z okvaro 
sluha. Z njimi bomo še naprej sodelovali, aktivno pa sodelujemo 
tudi s Fakulteto za šport pri pripravi študijskega programa za 
invalide.

• Podpora družinam

naša vizija je, da bi Center možnosti poskrbel za podporo 
družinam, v katerih se rodi otrok z okvaro sluha.

• Zaposlovanje

področje zaposlovanja je še vedno pereč problem, ki smo ga 
obravnavali tudi na seminarju v Fiesi.

• Perspektiva šolskih centrov

obiskali smo vse tri šolske centre za gluhe in naglušne. Število 
gluhih se zmanjšuje, saj jih je vedno več v integraciji. Podpiramo 
obstoj šolskih centrov, saj izkušnje iz tujine kažejo, da močni šolski 
centri zagotavljajo močno kulturno in jezikovno sredino odraslih 
gluhih. V sodelovanju s šolskimi centri ter Ministrstvom za šolstvo 
in šport načrtujemo tudi enodnevni posvet o tej tematiki.

• Biomedicina

• Dostop do komunikacijskih storitev

uredili smo ga v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov ter v 
okviru Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega 
okolja, informacij in komunikacij za invalide.

• Večje število tolmačev

skupina za razvoj slovenskega znakovnega jezika na Zvezi 
intenzivno povečuje besedni zaklad v kretnjah, na spletnih straneh 
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Podatki iz daljnje preteklosti o gluhih so skopi. Posvečalo se je 
predvsem zdravim ljudem in njihovemu delovanju, zanemarjalo 
pa ljudi, ki so bili zaradi svoje prizadetosti potisnjeni na rob 

družbe. Zapisi o gluhih obstajajo že od antike. Grki, zlasti Špartanci, so 
gluhe otroke metali v prepade. Gluhi so imeli najnižji socialni položaj, 
šteli so jih med pohabljence in neumneže ter jih zaničevali. Zdravnik 
Hipokrat in fi lozof Aristotel sta učila, da gluhonemi niso za pouk, saj 
nimajo sluha in govora. Tudi Rimljani gluhim niso priznavali pravega ra-
zuma in sposobnosti, da bi se izobraževali, ter jim odrekali vsakršne pra-
vice. V Justinijanovem zakoniku iz leta 526 je zapisano, da so gluhi, ki 
so kaj podedovali, morali imeti oskrbnika in niso imeli volilne pravice.

Skoraj ves srednji vek je bil v znamenju precejšnjega odpora proti 
gluhim, njihovim pravicam in položaju. Nekaj zanimanja za gluhoneme 
se je pokazalo zlasti na medicinskem in psihološkem področju, mnogo 
kasneje pa še na področju pedagogike in defektologije. Do konca 15. 
stoletja se gluhonemih ni poučevalo. Prvi zabeleženi primer poučevanja 
izvira iz časa okrog leta 700, ko je heksamški škof John v Angliji versko 
vzgojil gluhega berača in ga naučil nekaj govora, čemur so se vsi čudili. 
V obdobju do konca 18. stoletja so posamezne gluhe vzgajali v boljših 
družinah, nato pa se je pričelo s sistematično vzgojo v zavodih za 
gluhoneme otroke.

Začetnik poučevalne metode gluhonemih je bil benediktinec Pedro de 
Ponce, ki je leta 1570 v uk vzel tri gluhoneme otroke in gluhonemega 
sina kraljevega namestnika. Učil jih je govora in pisanja. Kako 
gluhoneme učiti govora in ročne abecede, je v knjigi z naslovom 
Reducion opisal Juan Pablo Bonet. Njegovo pravilo se je glasilo, 
da je 'vid sredstvo, ki naj ga učitelj s pridom uporablja pri pouku 
gluhonemih'. Učil je tako, da so učenci črke najprej zapisovali, nato 
pokazali s prsti ter jih na koncu izgovarjali in brali.

V obdobju okoli leta 1620 je imel pomembno vlogo v vzgoji in 
izobrazbi gluhih Emanuel Ramirez de Carrion, tajnik gluhega markiza 
de Priefe. Ker je uporabljal nazadnjaške metode, so po njegovi smrti 
poučevanje gluhih mnogi imeli za kazen.

Odnos do oseb z okvaro sluha 

v pretekli zgodovini
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Ustanovitelj kretalno-pisalne metode pouka gluhih, opat Abbe de 
L'epee, in prvi učitelj gluhonemih je od učencev zahteval, naj berejo, 
pišejo ter razumejo. Napisal je nekaj temeljnih študij o vzgoji in 
izobraževanju gluhih, v Parizu pa je bil leta 1770 ustanovljen prvi 
zavod, kjer so poučevali kretalno metodo.

Opat Abbe de L'eppe, ustanovitelj kretalno-pisalne metode
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Odrasli gluhi in naglušni se v Sloveniji združujejo v društva, 
društva pa v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, 
ki je nestrankarska, nevladna, reprezentativna invalidska 

organizacija. Prizadeva si za njihovo polno, učinkovito sodelovanje in 
vključenost v družbo ter nediskriminacijo in ustvarjanje enakih možnosti 
za gluhe, naglušne in gluhoslepe državljane. 

Organizacije gluhih spadajo med najstarejše in gluhim na temelju soli-
darnosti, samopomoči, izkušenj s slišečim okoljem ter s pomočjo slišečih 
posameznikov zagotavljajo uveljavljanje posebnih potreb in pomembno 
pripadnost njihovemu socialnemu okolju. Društva in Zveza svojim 
članom omogočajo razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje kulture 
gluhih, uporabo njihovega jezika, socialno sredino in lažjo integracijo v 
okolje slišečih. Posebni socialni programi, ki se izvajajo v društvih in na 
Zvezi, so namenjeni uporabnikom in so odsev njihovih potreb.

Organiziranost in skrb za odrasle gluhe ter naglušne osebe sta, tako 
v Sloveniji kot drugod po svetu, nastajali in se razvijali skozi daljše 
zgodovinsko obdobje.

Želja, da bi v Sloveniji ustanovili skupnost gluhih, sega že v Avstro-
Ogrsko, v leto 1909. Pobudniki so se sestajali v takratni ljubljanski 
kavarni Merkur, nekdanji Virantovi hiši, kjer je danes sedež Telekoma. 
Zamisel o ustanovitvi je propadla, ker ni bilo sposobnih ljudi za 
organizacijo. Srečevali so se bolj stihijsko po raznih kavarnah in 
gostilnah. Sklicatelj srečanj je bil ponavadi Anton Černe, ljubljanski 
graver, ki je imel po vzoru in izkušnjah iz tujine ideje za organizacijo 
družbenega življenja. Le-to se je razmahnilo, ko se je sestankom pridružil 
eden prvih absolventov ljubljanske gluhonemnice Ciril Sitar. Načel je 
socialne probleme gluhih v družbi, zlasti borbo delovnih ljudi za boljše 
delovne razmere. Za praznik društva gluhih v Avstriji je navezal stike z 
gluhimi iz Gradca, kjer se je seznanil z mednarodno problematiko gluhih 
in dobil vpogled v njihovo delo. Takratna zahteva gluhih se je glasila 
'dajte gluhim predvsem šolsko znanje – izobrazbo'. Med starejše gluhe, 
ki so se pridružili Sitarjevi družbi, štejemo še Alojzija Šturma in Franca 
Klemenčiča.

Odrasli gluhi in naglušni 

v Sloveniji
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Leta 1930 je bilo ustanovljeno Podporno društvo za gluhonemo 
mladino.

Društvo gluhonemih Dravske banovine je bilo kot organizacija 
ustanovljeno leta 1931 v Narodni kavarni na Gosposki ulici v Ljubljani. 
49 članov je na ustanovnem občnem zboru sprejelo temeljna načela, 
njihov namen pa je bil članom nuditi pravno zaščito, jih podpirati 
v primeru nezgode ali bolezni, podpirati revnejše in onemogle ter 
prirejati predavanja in razprave. Že takrat so gluhi spoznali, da za 
uspešno organizacijo in delo potrebujejo sodelovanje polnočutnih. Prvi 
predsednik je postal Franc Klemenčič, sekretar pa Slavko Klemenčič, ki 
je slišal in govoril, čeprav sta bila prvotno predlagana Anton Černe in 
Alojz Šturm.

V dolgih letih delovanja organizacije so bili vzponi in padci. V svojem 
poslanstvu je bila uspešna, saj je mnogim uporabnikom olajšala 
življenje. Zato gre zahvala številnim posameznikom, ki so pripomogli 
k uspehu, se trudili, imeli jasno vizijo in prevzemali odgovornost, ko je 
bilo to najbolj potrebno.

Ustanovitev društva Dravske banovine leta 1931
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Zelo zanimivi so začetki organiziranosti in primerjava takratnih 
problemov seznanjanja družbe o gluhoti z današnjimi. Opozarjali 
so na krivice, ki so se godile gluhim, na njihovo neenakopravnost v 
primerjavi z ostalimi državljani ter na delovne sposobnosti in željo po 
izobraževanju z upoštevanjem specifi čnih potreb.

Na pobudo učiteljev iz ljubljanske gluhonemnice je bilo ustanovljeno 
Podporno društvo za gluhonemo mladino, ki je bilo karitativnega tipa 

Gledališče gluhih leta 1936 – igra Oče

Športna dejavnost v 50. letih
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kasneje imenovane olimpijske igre gluhih Deafl ympics. Na tekmovanjih 
sodeluje okrog 3.000 športnikov iz več kot sto držav. Šport je podro-
čje, na katerem so gluhi od začetka svojega prostovoljnega združevanja 
dosegali dobre rezultate. Pomenil jim je možnost vključevanja v svet 
tistih, ki slišijo, saj so lahko dosegali enakovredne rezultate. Gluhi so 
invalidska populacija, ki si prizadeva dosegati vrhunske rezultate, tako 
kot polnočutni ljudje. 

Na svetovnih poletnih igrah gluhih v Kopenhagnu je v teku na 1500 
in 5000 metrov sodeloval Anton Kogovšek. Leta 1953 so bile zimske 
olimpijske igre gluhih v Oslu. Anton Kogovšek je kot prvi Slovenec 
osvojil srebrno medaljo v smuku in bronasto v kombinaciji. V disciplini 
trikrat deset kilometrov pa je v ekipi z Emilom Potočnikom in Slavkom 
Kolaričem osvojil četrto mesto.

Emil Potočnik je v teku na 15 kilometrov osvojil peto mesto, Jože 
Burgraf pa osmo. Na igrah je v slalomu in smučarskih skokih tekmoval 
tudi Florijan Kotnik.

Florijan Kotnik se spominja svojih 

športnih dosežkov:

Pri osmih letih sem začel smučati. Od leta 1947 do 1958 sem bil član 

smučarskega kluba Fužinar z Raven na Koroškem. Večkrat sem uspešno 

tekmoval v alpskih disciplinah, predvsem v smučarskih skokih. Leta 1950 

sem doma zgradil 30-metrsko skakalnico in leseni konstrukcijski stolp. 

Leta 1951 sem na prvenstvu slišečih v skokih v Črni na Koroškem dosegel 

tretje mesto, leta 1953 zmagal na prvenstvu v Slovenj Gradcu, leto kasneje 

pa osvojil šesto mesto na srednji skakalnici v Črni. Leta 1953 sem na 

Kopah tekmoval na prvenstvu slišečih v veleslalomu, kjer sem bil peti, na 

sindikalnem prvenstvu v Mariboru pa četrti.

Večkrat sem uspešno tekmoval na zimskih prvenstvih gluhih Jugoslavije, 

leta 1949 na mednarodnem prvenstvu gluhih v Innsbrucku, kjer sem bil 

tretji v slalomu, leta 1950 pa v Bad Gasteinu prav tako v slalomu, kjer 

sem osvojil četrto mesto. Leta 1952 sem na mednarodnem prvenstvu gluhih 

v avstrijskem Mitterndorfu v skokih dosegel drugo mesto.

Med leti 1949 in 1956 sem bil član jugoslovanske smučarske reprezentance 

gluhih. Leta 1953 sem na olimpijskih igrah gluhih v Oslu v smučarskih 

in je gluhim v socialnem smislu predstavljalo neprecenljivo oporo. 
Društvo je imelo leta 1940 že 750 članov in je delovalo s pomočjo 
podpore slovenskih občin, denarnih zavodov in volil dobrotnikov. 
Razvilo je široko skrbstveno mrežo in skrbelo za poklicno rehabilitacijo 
gluhih ter z mislijo na 'dom gluhih', kot zatočišče za gluhe odrasle, 
ustanovilo Sklad Vite Zupančič.

Med drugo svetovno vojno je delovanje društva zamrlo. 14. oktobra 
1945 je bila v Zagrebu ustanovljena Zveza gluhih Jugoslavije, njen prvi 
predsednik pa je bil Ciril Sitar. 20. aprila 1947 je bilo ustanovljeno 
Društvo gluhih Slovenije. Popis socialnega položaja gluhih je pokazal 
na žalostno dediščino zapostavljanja in zanemarjanja gluhih v 
preteklosti. Večina je bila nešolanih, nepismenih in neusposobljenih 
za delo. Zato je bilo gluhe potrebno dobro organizirati in pridobiti 
družbeno pomoč (poklicna šola, Učne delavnice).

Dejavnost Zveze je bila ustanavljanje gospodarskih organizacij in 
zagotavljanje novih možnosti za vključevanje gluhih v poklice. Uredila 
je ekonomijo v Zadobrovi in Šmartnem ob Savi ter nekaj delavnic 
za delovno usposabljanje in zaposlovanje gluhih. Izvoljena sta bila 
odbor za Društvo gluhih Ljubljana ter republiški odbor. Začele so se 
aktivnosti na športnem in kulturnem področju. Organizacijska mreža se 
je širila. Nastajale so temeljne organizacije v Ljubljani, Celju, Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Kranju, Kopru, Novem mestu, Krškem 
in Velenju, povezane v Zvezo slušno prizadetih Slovenije s sedežem 
v Ljubljani. Zveza si je od vsega začetka prizadevala za poklicno in 
socialno rehabilitacijo gluhih.

Za prvo športno organizacijo gluhih lahko štejemo vključevanje gluhih 
pod vodstvom Avgusta Humarja v Sokolsko društvo Tabor. Leta 1946 
so sodelovali na prvomajski paradi. V okviru Zveze sta bila v letu 1949 
ustanovljena šahovska sekcija in gimnastično društvo, začeli pa so se 
organizirano ukvarjati tudi z atletiko.

Istega leta so izvedli popis gluhih v mestih ter njihove izobrazbene 
strukture. Ustanovili so gospodarski sektor, ki je vključeval krojaško 
delavnico, tiskarno, keramično delavnico in kmetovanje, kar je 
omogočalo zaposlovanje gluhih.

Svetovno organizacijo za šport gluhih so ustanovili leta 1924 v Parizu. 
Istega leta so bile organizirane prve svetovne igre gluhih športnikov. Od 
takrat vsake štiri leta potekajo poletne in zimske svetovne igre gluhih, 
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1953

Leta 1953 je Rudolf Ivanjko na tekmovanju v Bruslju v panogi štirikrat 
štiristo metrov z ovirami zasedel četrto mesto, v olimpijski preizkušnji 
pa osmo mesto.

1957

Na poletnih olimpijskih igrah gluhih v Milanu leta 1957 je Anton 
Kogovšek osvojil peto mesto. Jugoslovanska košarkarska reprezentanca 
v zasedbi Janez Štirn, Alfred Pevcin starejši, Peter Naglič, Toni Levstek, 
Vlado Kordiš, Vinko Cepec, Vinko Torkar in Lojze Milošič pa je 
osvojila šesto mesto.

1963

Prostori Zveze so se v petdesetih letih nahajali na Vidovdanski 24 v 
Ljubljani, kjer so imeli pisarno. Od tam so se preselili v stavbo na 
Gornji trg nad takratno gostilno Amerikanec. Po prihodu sekretarke 
Minke Barlič so leta 1963 kupili pritlično stavbo na Samovi 9, ki so 
jo konec šestdesetih let pod vodstvom predsednika Jožeta Geržeta in 
sekretarke Francke Gortnar nadzidali.

skokih na srednji skakalnici dosegel četrto mesto. Med odličen ekipni uspeh 

štejem tudi četrto mesto na jugoslovanskem smučarskem prvenstvu gluhih.

Našo reprezentanco smo zastopali Toni Kogovšek, Jože Burgraf, Jože Kolarič, 

Lojze Potočnik in jaz. Ponosen sem na vse svoje športne dosežke in na dosežke 

kolegov iz reprezentance gluhih.

Florijan Kotnik

Zveza ob nakupu leta 1963
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Jugoslovansko košarkarsko reprezentanco, ki je osvojila šesto mesto, so 
zastopali Slovenci Dušan Zajc, Matko Marinko, Janez Slatinšek, Jože 
Beber, Peter Furlan, Valerij Rot, Janez Perčič in Janez Štirn.

Nikola Krajačič je v teku na 25 kilometrov osvojil 8. mesto.

V gimnastiki je Maks Stopar osvojil 6. mesto, tekmoval pa je tudi 
Marjan Paveu. 

1967

Leta 1967 sta na zimskih olimpijskih igrah v Berchtesgadnu v alpskem 
smučanju tekmovala Maks Stopar in Janez Slatinšek.

1969

Leta 1969 je Jugoslovanska zveza slušno prizadetih organizirala poletne 
olimpijske igre gluhih v Beogradu. Na njih je sodelovalo tudi številno 
slovensko moštvo. Reprezentanti iz Slovenije so tekmovali v košarki, 
kolesarstvu, orodni telovadbi, skokih na glavo in atletiki.

Na cestni kolesarski dirki je Marjan Lampelj osvojil bronasto medaljo, 
v šprintu je bil peti, na posamični dirki pa šesti. Mirko Jerman je 
v šprintu osvojil bronasto medaljo, na cestni dirki je bil peti, na 
posamični pa četrti. V kolesarstvu sta tekmovala tudi Anton Klepec in 
Jože Koser.

Marjan Lampelj, Mirko Jerman in Viktor Lešnjak

Maks Stopar 

in Marjan Paveu

Maks Stopar na konju
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Jugoslovanska reprezentanca v košarki
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V skokih na glavo je Rudolf Krošelj osvojil bronasto medaljo. 

Mirko Jerman se spominja: 

Z resnimi treningi kolesarjenja sem se začel ukvarjati pri triindvajsetih. 

Za nastop na olimpijadi v Beogradu leta 1969 sem treniral v klubu 

Rog in bil izbran v jugoslovansko reprezentanco gluhih. Dosegel sem 3. 

mesto v šprintu, 4. mesto v kronometru in 5. mesto na 105 kilometrov 

dolgi progi. V tem času je bilo veliko dobrih gluhih športnikov, zato je 

bil zame velik dosežek, da sem bil izbran v reprezentanco. Na olimpijadi 

leta 1973 v švedskem Malmu sem imel smolo, saj se je na tekmi na 100 

kilometrov v zadnjem krogu vame zaletel belgijski kolesar. Padel sem in se 

močno poškodoval. V šprintu sem bil šesti, na kronometru pa bronasti. Na 

svetovnem prvenstvu v Veroni sem v šprintu postal svetovni prvak, na tekmi 

na 110 kilometrov pa sem bil peti. Zadnje olimpijske igre gluhih, ki sem 

se jih udeležil, so bile v Bolgariji. Skupaj s Samom Petračem, Damjanom 

Šebjanom, Janezom Rotarjem in Tomažem Klemnom sem tekmoval v ekipi, 

ki je dosegla 4. mesto.

Rudolf Krošelj med skokom

Svetovni prvak v 

kolesarstvu Mirko Jerman

Nadzidana stavba Zveze na Samovi 9 v Ljubljani
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Leta 1969 je bila zgrajena planinska koča na Veliki planini, v njej pa je 
bil istega leta organiziran mednarodni dan gluhih.

Slovenska zveza slušno prizadetih je bila vključena v jugoslovansko zve-
zo in je v okviru njenega programa sodelovala na kulturnih prireditvah. 
Vsakoletna osrednja jugoslovanska prireditev se je imenovala 'Smotra 
bratstvo i jedinstvo', Slovenija pa se je predstavljala s folkloro in panto-
mimo.

Koča na Veliki planini

Udeleženci mednarodnega dneva gluhih na Veliki planini
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1977

Leta 1977 so bile poletne olimpijske igre gluhih v Bukarešti. V 
košarkarski ekipi Jugoslavije so igrali Jože Kralj, Branimir Srdan, 
Branko Milošič in Janez Perčič, trener pa je bil Aljoša Redžepovič. 
Osvojili so četrto mesto. Anton Klepec je bil v kolesarstvu peti, Roman 
Capuder pa osmi. V namiznem tenisu je tekmoval Bogdan Ipavec.

1979

Leto 1979 lahko štejemo za začetek informativnih programov na 
Zvezi. Z informiranjem pripomoremo k enakim možnostim naših 
uporabnikov, ki so komunikacijsko ovirani. Zaradi senzorne oviranosti 

1971

Leta 1971 so bile zimske olimpijske igre v Adelbodnu, na katerih sta v 
alpskem smučanju tekmovala Maks Stopar in Janez Slatinšek.

1973

Leta 1973 so bile poletne olimpijske igre gluhih v Malmu na Švedskem. 
V košarkarski ekipi sta za jugoslovansko reprezentanco igrala Janez 
Perčič in Valerij Rot. Nikola Krajačič je nastopil v atletiki, Anton 
Klepec pa v kolesarstvu in zasedel 5. mesto. Mirko Jerman je v 
kronometru osvojil bronasto medaljo, v šprintu pa je bil šesti. Marjan 
Lampelj je bil na cestni dirki sedmi.

Udeleženci mednarodnega dneva gluhih na Veliki planini

Otvoritev olimpijskih iger
Folklora v 60. letih

Jugoslovanska odprava na otvoritvi
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Na Zvezi so se začeli seminarji gestikulacije. Znakovni jezik takrat še ni 
bil priznan, v vseh treh šolskih centrih pa so uporabljali verbotonalno 
metodo. Rdeča nit seminarjev, ki sta potekala dvakrat letno, je bilo 
učenje znakovnega jezika. Med drugimi so se ju udeleževali predstavniki 
društev, Zveze in zainteresirani predstavniki šolskih centrov.

1980

Leta 1980 je začelo izhajati glasilo Iz sveta tišine, ki kot mesečnik 
v nakladi 3.700 izvodov desetkrat letno izhaja še danes. V njem 
so kronološko zabeleženi pomembni dogodki Zveze in društev ter 
dogodki, ki so vplivali na življenje in delo naših uporabnikov.

gluhih in naglušnih oseb, ki se kaže v sporazumevanju in razumevanju, je 
potrebno vsebino in način sprejemanja prilagoditi uporabnikom. Medij 
okolje ozavešča o naših uporabnikih. Življenjska oviranost gluhih oseb v 
govorno-socialni komunikaciji zahteva prilagojeni pristop informiranja v 
njim dostopnih vsebinah.

V reviji Iz sveta tišine so bili objavljeni prispevki o aktualnih dogodkih 
v družbi, o gluhih in naglušnih, njihovem jeziku, športu in kulturi. Na 
Zvezi smo izdali svoje prvo glasilo, ki smo ga poimenovali Iz sveta tišine. 
Ime in logotip smo izbrali na javnem razpisu, na katerem je z idejami 
sodelovalo več gluhih ustvarjalcev. Revija je izhajala od leta 1979 do leta 
1983, glasilo pa od leta 1980 in izhaja še danes.

Prva številka revije Iz sveta tišine Glasilo Iz sveta tišine

Udeleženci seminarja

Na seminarjih smo se učili znakovnega jezika

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   68-6980letnica zdgns crke 10.5pik.indd   68-69 9.11.11   18:309.11.11   18:30



70 71

Prva televizijska oddaja za gluhe Prisluhnimo tišini je bila leta 1980 
predvajana na Televiziji Koper. Predlog zanjo sta direktorju Dušanu 
Fortiču poslala takratna predsednik in sekretar Zveze Jože Ribič 
in Aljoša Redžepovič. Prisluhnil je predlogu in režijo zaupal Črtu 
Škodlarju, ki je oddajo ustvaril skupaj z našo urednico Marto Jurak. 
Prva napovedovalka v oddaji je bila Neva Lazar, znakovnega jezika pa 
jo je učil takratni sekretar koprskega društva Milan Gojak. V pilotski 
oddaji, ki je sovpadala s seminarjem gestikulacije v Izoli, so gluhi 
udeleženci prvič v zgodovini na televiziji videli svoj materni jezik v 
kretnji. Mnogi od njih so ob uvodni špici, v kateri je bilo moč čutiti 
bitje srca, položili roke na televizijski sprejemnik in marsikomu so 
se od sreče orosile oči. Ogledu prve oddaje so poleg ustvarjalcev in 
pobudnikov prisostvovali tudi dolgoletni predsednik Svetovne zveze 
gluhih Dragoljub Vukotić, predsednik Italijanske zveze gluhih ter 
predstavniki Hrvaške zveze gluhih. V tej oddaji je bil prvič v zgodovini 
gluhih javno predstavljen materni jezik gluhih – znakovni jezik.

                                                                                               

Stekli so postopki za nakup hiše v Kranjski Gori, kjer je danes naš dom. 
Sredstva za nakup smo dobili s prodajo hiše v Zadobrovi. V domu so 
lahko počitnikovali gluhi in naglušni člani z družinami, športniki pa so 
v njem bivali med pripravami na velika tekmovanja. Dom smo večkrat 
prenovili, zadnjič leta 2002. 

V Kranju smo izvedli skupščino Zveze organizacij slušno prizadetih 
Jugoslavije.

Začetki informativne dejavnosti: Jože Ribič, Franc Planinc, Milena Vučić, Janez Vivod, Milan Gojak, 

Nace Nagode, Albin Podjavoršek, Darja Holec in Aljoša Redžepovič

Dom v Kranjski Gori ob nakupu

Odprtje prenovljenega doma v Kranjski Gori
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Veselje gluhih ob prvem predvajanju oddaje Prisluhnimo tišini leta 1980

Ogled prve oddaje Prisluhnimo tišini: Marta Jurak, Aljoša Redžepovič, Ljubica Podboršek, Dušan Fortič, 

N. Minič, Jože Rednak, A. Cimerman, Jože Ribič, Dragoljub Vukotić, A. Žic 

Špica oddaje Prisluhnimo tišini 

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   72-7380letnica zdgns crke 10.5pik.indd   72-73 9.11.11   18:309.11.11   18:30



74 75

1981

Leta 1981 je Zveza organizirala prvo kolesarsko transverzalo slušno 
prizadetih, kjer se je v sedmih dneh prevozilo 1.100 kilometrov. Trasa je 
vodila skozi kraje, v katerih so bila naša društva.

Udeležili smo se 14. poletnih olimpijskih iger v nemškem Kölnu. V 
jugoslovanski košarkarski reprezentanci, ki je osvojila šesto mesto, so 
bili štirje košarkarji in dva trenerja iz Slovenije: Perčič, Kralj, Kocjan, 
Pevcin, Tomaževič in Redžepovič. Priprave so potekale v ljubljanskem 
Centru železniških šol, kjer je danes Gimnazija Šiška.

Ob praznovanju 50-letnice je bila na Zvezi slavnostna seja predsedstva 
Zveze organizacij slušno prizadetih Jugoslavije. Osrednja prireditev je 
bila na Gospodarskem razstavišču za mednarodni dan gluhih.

Ljubica Podboršek, Črt Škodlar in Neva Lazar

N. Terglec, Miro Kocjan, N. Bulc, Marta Jurak, Aljoša Redžepovič, Ljubica Podboršek in Dušan Fortič 

na okrogli mizi leta 1980

Jugoslovanska košarkarska reprezentanca s trenerjema
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V obdobju od leta 1981 do leta 1985 je Zveza samostojno organizirala 
nekaj večjih kulturnih prireditev, med njimi Jugoslovanski festival 
folklore in pantomime v Mestnem gledališču ljubljanskem, razstavo 
likovnih izdelkov slušno prizadetih Slovenije v ljubljanski občini 
Bežigrad, nastop kulturno-umetniških društev Jugoslavije s programom 
folklore in pantomime v ljubljanskem Cankarjevem domu ter razstavo 
risb slušno prizadetih iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila na ogled v 
društvih v Celju, Ljubljani, Mariboru in Krškem.

Udeleženci kolesarske transverzale gluhih leta 1981. Prevozili so 1.100 kilometrov.

Udeleženci proslave ob 50-letnici: Jože Gerže, Francka Gortnar, Sašo Stojanović, Dragoljub Vukotić, 

g. Popović in g. Vuksan
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1983

Leta 1983 smo se udeležili zimskih olimpijskih iger v italijanski 
Madoni di Campiglio. Jugoslovansko reprezentanco je zastopalo osem 
smučarjev in vodstvo iz Slovenije.

1982

Leta 1982 je Zveza za dolgoletno uspešno delo na področju slušne 
prizadetosti s strani predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije prejela državno odlikovanje z redom zaslug za narod s 
srebrno zvezdo.

Državno odlikovanje

Državna reprezentanca
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Milica Razlag, Ida Orešnik, Sabina Hmelina, B. Hren, Mrak, Gorazd Orešnik, Bogdan Kuhar, 

Janez Slatinšek, Maks Stopar, Jože Rednak in Aljoša Redžepovič
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Leta 1983 smo se zelo trudili, da bi pridobili prostore, v katerih bi 
imeli možnosti za razvoj programov. Na Samovi ulici 9 v Ljubljani je 
imela Zveza le dve pisarni, saj je v pritličju delovalo Društvo gluhih, 
v delu prvega nadstropja delovna organizacija Paralele in v drugem 
nadstropju Zveza društev za pomoč duševno prizadetim. S kupnino, ki 
smo jo dobili s prodajo omenjenih prostorov, smo od družine Maslarič 
zelo ugodno kupili sedanjo stavbo Zveze na Drenikovi 24 v Ljubljani. 
Družina je bila zelo naklonjena gluhim, saj jim je med drugo svetovno 
vojno življenje rešila prav gluha oseba. Vsi v družini so obvladali 
dvoročno abecedo gluhih in spremljali oddajo Prisluhnimo tišini. 
Podarili so nam tudi veliko opreme. Prostore smo prenavljali več let, 
s prenovo pa končali leta 1991. S tem smo pridobili ustrezne pogoje 
za delo – izvajanje posebnih socialnih programov na državni ravni ter 
Center informativne dejavnosti.

Zveza je v Unionski dvorani organizirala okroglo mizo o informiranju 
slušno prizadetih Jugoslavije. Slovenci smo bili takrat za zgled vsem 
republikam in pokrajinam na področju informativne dejavnosti za 
slušno prizadete. Ob koncu posveta smo sprejeli dogovor, da prične 
Televizija Koper v sodelovanju z Zvezo pripravljati skupno oddajo 
Prisluhnimo tišini v Jugoslaviji, kar je bil takrat edinstven projekt, ki je 
potekal več let.

Meri Möderndorfer, Dane Knežević, Mišković, Sašo Stojanović, Črt Škodlar, Dragoljub Vukotić, 

Aljoša Redžepovič, D. Osman in dr. Zvonko Juras 

Zveza po prvi prenoviSnemalna ekipa TV Koper

Zveza danes
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1984

Leta 1984 se je oddaja Prisluhnimo tišini s koprske preselila na 
Televizijo Slovenije. Na Zvezi smo v zvezi z oddajo organizirali dva 
sestanka s predstavniki vseh republiških televizijskih hiš. V oddaje 
smo vključevali tudi prispevke iz drugih republik in pokrajin ter jih 
podnaslavljali za pet jezikovnih območij, kar je bil v Jugoslaviji takrat 
edinstveni projekt.

Na seminarju gestikulacije v Murski Soboti smo predstavnikom društev 
in šolskih centrov za gluhe predstavili delovanje video tehnologije. 
Posneli smo prve kasete z uporabnimi vsebinami, ki so se nanašale na 
življenje slušno prizadetih. Posnetki so imeli tudi študijsko vrednost, 
saj smo se v različnih situacijah učili uporabljati tehnologijo. Prof. dr. 
Zvonko Juras pa je predstavil telefone za gluhe.

Na Zvezi smo izdali tudi priročnik 'Govorica rok', ki je bila prva 
tovrstna publikacija za učenje znakovnega jezika.

V letu 1984 je blestel Jože Kerec, ki je na svetovnem šahovskem 
prvenstvu med posamezniki osvojil naslov svetovnega šahovskega 
prvaka. Igral je na prvi šahovnici, poleg naslova svetovnega prvaka pa 
mu je bil podeljen tudi naslov šahovskega velemojstra med gluhimi.

Pričeli smo tudi z razvojem video tehnologije in video informiranja. 
S preselitvijo na Drenikovo 24 smo na Zvezi pridobili prostore, kjer 
smo lahko postavili studio. Program je vodil Jože Tomše, projekt pa je 
podprl takratni Koordinacijski odbor invalidskih organizacij Slovenije 
(danes Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije).

V glasilo Iz sveta tišine smo uvedli stalno rubriko, v kateri smo 
predstavljali nove kretnje, kar je bil začetek poenotenja znakovnega 
jezika. Udeležili smo se tudi 9. svetovnega kongresa gluhih v Palermu, 
kjer smo z referatom predstavili delovanje Zveze in informativno 
dejavnost.

Začetki video tehnologije: Jože Tomše in Marjan Paveu

Prvi priročnik za učenje kretalnega 

govora v Sloveniji
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Kulturo gluhih določa jezik gluhih, ki je njihov materni jezik. Zato 
so bili kulturni programi od nekdaj pomembni za družbeni razvoj 
gluhih. Duhovno in estetsko jih bogatijo, obenem pa razvijajo njihove 
veščine in talente, spodbujajo uporabo znakovnega jezika, odkrivajo 

njegovo lepoto in izrazne možnosti ter gluhe osebe združujejo v njihovi 
družbeni skupnosti. Zato je zanje pomembno razvijanje in ohranjanje 
njihovih kulturnih potencialov, razvoj kulturnih programov, ki vključu-
jejo gluhe umetnike, dostopnost javne kulture gluhim ter razvoj lastne 
kulturne dejavnosti, ki med drugim obsega kiparstvo, slikarstvo, foto-
grafi jo, igro, poezijo, pantomimo, folkloro, izrazni ples in ročna dela.

Razvijanje in ohranjanje kulture je eden ciljev Zveze. Vsako leto ob 
praznovanju mednarodnega dneva gluhih eno od društev pripravi 
osrednjo kulturno prireditev. Pomembni prireditvi sta tudi gledališki 
in fi lmski festival, ki potekata vsako leto in na katerih se predstavijo 
ustvarjalni člani naših društev.

Konvencija o pravicah invalidov posebej poudarja 'lastno kulturno in 
jezikovno identiteto gluhih, tudi znakovni jezik'.

Jože Kerec, svetovni prvak v šahu                     

Sprejem na Zvezi ob vrnitvi s svetovnega prvenstva: Janez Slatinšek, Jože Kerec in 

Aljoša Redžepovič
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Elizabeta Vranc se spominja: 

Od leta 1972 do leta 1991 sem imela kot likovna pedagoginja v 

mariborskem šolskem centru veliko stikov z gluhimi in naglušnimi. Na 

seminarjih gestikulacije, ki jih je organizirala Zveza gluhih in naglušnih 

Slovenije, je bilo veliko govora o kulturnem delu gluhih odraslih. Zanje 

je Zveza organizirala likovne kolonije. Likovna dela, ki so nastala na teh 

kolonijah, so bila razstavljena v Ljubljani, Celju in Kranjski Gori, kjer so 

bila pred tem že razstavljena tudi likovna dela učencev Centra za sluh in 

govor Maribor.

Prva leta sem kolonije vodila sama, moje delo pa so nadaljevali likovna 

pedagoginja Metka Picej, Petra Rezar in Aleksander Prokofj ev. Največ 

zaslug za začetke dela z gluhimi na področju kulture je imel takratni 

sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Aljoša Redžepovič. 

Ko sem likovno opremljala prostore gluhih, mi je Aljoša rekel, naj jih 

opremljam za prihodnje rodove. In veliko takratnih del je še vedno 

razstavljenih. Na Centru za sluh in govor Maribor sem poučevala 

devetnajst let, med svoje likovne uspehe pa štejem:

• sodelovanje mojih učencev na grafi čnih bienalih jugoslovanskih 

otrok v Kostanjevici na Krki v letih 1973, 1975, 1978, 1980, 

1983, 1985 in 1989. Vedno so dobili diplome za prva tri mesta, 

njihova dela pa so bila razstavljena na drugih bienalih in drugod 

po Sloveniji ter objavljena v katalogih;

• televizijski fi lm Jožica, ki ga je leta 1980 beograjska televizijska 

ekipa Avantura na bienalu posnela v sodelovanju z mojo 

učenko Jožico Gorenjak. Zaradi globoke sporočilnosti likovnega 

ustvarjanja Jožice in dela z gluhim je bil fi lm poslan na UNICEF 

v Združene države Amerike;

Avtoportret kiparja Ivana Štreklja

Na Zvezi poteka stalna razstava del gluhega kiparja Ivana Štreklja

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   88-8980letnica zdgns crke 10.5pik.indd   88-89 9.11.11   18:319.11.11   18:31



90 91

Veliko učencev Centra za sluh in govor še sedaj, ko so odrasli, likovno 

ustvarja za hobi, nekaterim pa je to tudi poklic. Lidija Feher poučuje 

v likovnih krožkih, Aleš Navršnik samostojno razstavlja likovna dela v 

Narodnem domu Maribor, Petra Rezar je likovna pedagoginja, Nika Vogel 

pa akademska likovna umetnica. Za svoje pedagoško delo z gluhimi sem  

prejela:

• priznanja za mentorstvo učencem na grafi čnih bienalih 

jugoslovanskih otrok v Kostanjevici na Krki v letih 1973, 1975, 

1978, 1980, 1983, 1985 in 1989;

• priznanje Zavoda za šolstvo za dve razstavi v njihovih prostorih;

• priznanje Suvag centra (Zavoda za vzgajanje slušno prizadetih) 

iz Zagreba za objavo grafi k v njihovem glasilu;

• priznanje Društva defektologov Slovenije za večletno likovno 

pedagoško delo z gluhimi;

• priznanje Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za vodenje 

likovnih kolonij gluhih odraslih.

• grafi čno delo mojih učenk Suzane Letonja in Vesne Šlosar, ki je 

bilo med 22.000 deli izbrano za plakat likovne razstave 'Sport u 

dječjem likovnom stvaralaštvu' med zimskimi olimpijskimi igrami 

v Sarajevu leta 1984. Plakat je bil poslan v osemdeset držav;

• razstavo likovnih del mojih učencev med letoma 1984 in 1985 v 

prostorih za invalide v Washingtonu pod pokroviteljstvom družine 

Kennedy;

• častno in edinstveno likovno razstavo otroških del Centra za sluh 

in govor Maribor leta 1986 v Univerzitetnem kliničnem centru v 

Ljubljani;

• objavo štirinajstih grafi k leta 1988 v italijanski reviji Risposte, 

namenjeni delu invalidov in pod pokroviteljstvom družine 

Kennedy;

• izbor grafi čnega dela moje učenke leta 1987 za plakat 

mariborskega samoprispevka na temo 'Sreča v družini';

• razstavo likovnih del mojih učencev leta 1991 na Zavodu za 

šolstvo v Ljubljani. 

Elizabeta Vranc podarja Zvezi svojo ročno poslikano vazo
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Polna dvorana je z dolgotrajnim aplavzom pozdravila nastopajoče na 

celovečerni prireditvi skupin kulturnih sekcij v Domu kulture v Preddvoru 

na Gorenjskem. Program so ponovili na mednarodnem kongresu gluhih v 

Cankarjevem domu.

V prostorih društva se je ob različnih praznikih, trgatvah, pustu ter dnevu 

žena zvrstilo mnogo družabnih srečanj s kulturnim programom. Vodila jih je 

neumorna Frida Planinc.

Pri vsem tem dogajanju pa sem bil vedno zraven tudi sam. Nikoli mi ni bilo 

težko biti na vaji, vsem pomagati ter skrbeti za množico drobnih, a obve-

znih, opravil, da so prireditve lepo uspele. Ves čas sem skrbel in se boril za 

fi nančna sredstva, brez katerih se kulturnih dejavnosti društva ne bi moglo 

izvajati v takšnem obsegu. Bilo mi je v užitek in v čast, da sem bil sestavni 

del te čudovite generacije gluhih.

Aleksander Prokofj ev 

je nadarjeni amaterski naglušni kipar, slikar in grafi k, ki umetniško 
ustvarja od leta 1968, ko se je vključil v likovno sekcijo Kulturno-ume-
tniškega društva Tine Rožanc. Številne izkušnje je pridobil pri druženju 
in ustvarjanju z akademskimi kiparji in slikarji v rojstni hiši Pod turnom 
v Švicariji v ljubljanskem Tivoliju, kjer je imelo okrog štirideset umetni-
kov svoj atelje.

Med njegov bogat ustvarjalni opus se uvrščajo:

• vsakoletne skupinske razstave v okviru Kulturno-umetniškega 
društva Tine Rožanc od leta 1968;

• Forma viva v Domžalah – obsežni projekt iz leta 1989;

Jože Rednak, dolgoletni sekretar 

ljubljanskega društva gluhih, se 

spominja: 

Gluhi kulturniki so morali na vseh kulturnih področjih vložiti 

neprimerljivo več truda in časa kot njihovi slišeči vrstniki, da so se naučili 

kulturne točke. Še posebej to velja za prelepe slovenske folklorne plese. 

Slišečim plesalcem že sama glasba in ritem pomagata pri uspešnosti, gluhim 

plesalcem pa nič. Vsak korak, vsak gib, vsak obrat in vsak prijem, celotno 

koreografi jo, se morajo naučiti na pamet.

Da so to dosegli, je bilo potrebnih veliko vaj. Dneve in dneve smo prebili 

skupaj. Vsako leto so se udeleževali prireditev, na katerih so nastopale 

folklorne skupine iz vseh republik in pokrajin nekdanje Jugoslavije. Čeprav 

se na prireditvah ni tekmovalo, so naši plesalci vedno vzbujali pozornost in 

dobili mnogo pohval.

Zelo kakovostna in odmevna je bila plesno-ritmična točka mladih plesnih 

parov, ki so nastopili na otvoritveni slovesnosti univerzijade v Zagrebu. 

Društvo je z dveurnim programom petkrat gostilo prireditve ob 

mednarodnem dnevu gluhih. Izjemni prispevek uspehu teh prireditev 

so dali Pepca Pevcin in Jože Grže z recitacijo Prešernove Železne ceste, 

Milica Razlag s folklorno skupino, Janez Turk s plesno skupino, Frida 

Planinc, Marjetka Kulovec in Magda Klančnik z recitacijami, Ida Orešnik 

s pantomimiki, skupina mlajših članic in članov z dramskimi vložki ter 

Vinko Cepec v humorno-čarovniških točkah.

Plesalci folklore in ritmična skupina so sredi poletja nastopali pred 

ljubljanskim Maximarketom. Množice turistov so se ustavljale in niso 

mogle verjeti, da so vsi nastopajoči gluhi.
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Študirala je na Janačkovi akademiji glasbene umetnosti na smeri 
dramatika za gluhe. 

Med študijem je pridobila veliko znanja in izkušenj iz pedagogike, 
psihologije, gibalnih iger, gledališkega govora, akrobatike, plesa, pravljic 
v igri, poezije ter različnih tehnik poučevanja. Bila je tudi članica 
skupine Vychovna dramatika Neslyšim. Nastopili so na mednarodnem 
študentskem festivalu Caprichos Goya v Brnu in dobili prvo nagrado 
med skupinami, v katerih ni bilo gluhih. Prav tako so v tem času 
nastopili in osvojili prvo nagrado na mednarodnem lutkovnem festivalu 
v Varšavi z igro Pripovedujem pravljico v kretnji.

Po študiju je opravila tečaj za inštruktorico Sordos  ter vodila mlade 
plesalce iz skupin Joko in Dikronek. Z eno od njiju so 
se udeležili mednarodnega otroškega festivala na Češkem. Nekaj izkušenj 
je pridobila tudi kot vodja otroškega in mladinskega tabora.

Od leta 1995 je bila članica profesionalne gledališke skupine 
7 a pul in se med slišečimi umetniki veliko naučila.

Od leta 2001 kot igralka in režiserka sodeluje s skupino Ona On. 
Leta 2002 je kot režiserka začela sodelovati z Zvezo društev gluhih in 
naglušnih Slovenije ter s skupino Tihe stopinje. Vodila je tudi seminarje, 
gledališke delavnice, poučevala pantomimo, gledališko igro in poezijo.

Režirala je igro Poezije Franceta Prešerna in zanjo leta 2003 dobila 
nagradi za najboljšo režijo na mednarodnem festivalu v Brnu in na 
Slovaškem.

Od oktobra 2009 v Ljubljani prek javnih del dela kot negovalka gluhih, 
od leta 2010 pa v Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana vodi Dnevni 
center za gluhe in naglušne. Z gledališko delavnico je gostovala v vseh 
društvih po Sloveniji.

Njen opus dela z gluhimi obsega:

• Lepotica in zver, Španski borci Ljubljana 2002, Praga 2003;

• Zlata ptica in France Prešeren, Španski borci Ljubljana 2003, 
Lent Maribor 2004, Ana Desetnica Ljubljana, Dunaj 2005, 
Festival gluhih Helsinki 2006, Festival gluhih Brno 2007;

• Chaplin, Nova Gorica 2003;

• sodelovanje in priznanje na Zlati paleti 2000 za portret sina 
Petra;

• Likovni tečaj ZKTO leta 1972 in 1973 z razstavo del v 
Mestnem gledališču;

• priznanje z Drugega pokljuškega slikarskega tabora iz leta 
1994, Jocova plaketa za delo Črtomirov boj;

• dvajsetih slikarskih in grafi čnih del, ustvarjenih na Pokljuki v 
obdobju od leta 1994 do leta 2002; 

• predstavitev njegovega dela v televizijski oddaji Prisluhnimo 
tišini leta 2003;

• več predstavitev umetniških del na Spletni TV; 

• sodelovanje na razpisih Javnega kulturnega sklada s področja 
likovnih dejavnosti od leta 2009, in to s kipom-inštalacijo na 
petih skupinskih razstavah.

Aleksander z gluhimi in naglušnimi sodeluje na likovnih kolonijah, 
kjer jih navdušuje za samostojno likovno ustvarjanje in jim skozi svet 
umetnosti marsikdaj pokaže pot iz sivega vsakdanjika. Njegov moto je 
'povezati ljudi in dati življenju nekaj več'.

Lada Lištvanova 

je rojena v Brnu na Češkem, kjer je obiskovala osnovno šolo za gluhe 
in naglušne. Od desetega leta je obiskovala dramsko šolo pantomime, 
od leta 1981 pa je bila članica češke nacionalne gledališke skupine. So-
delovala je v dramski skupini Dikron, ki združuje odrasle člane, od leta 
1989 pa vodila gledališko skupino Dikronek, ki je namenjena otrokom.
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• Salon, Kulturno društvo Franca Bernika Domžale 2007, 
mednarodni festival gluhih Slovaška 2008;

• Kabaret, Kulturno društvo Franca Bernika Domžale 2008, 
Evropski kulturni festival Salvia Antwerpen, Gledališki festival 
Domžale; glavna nagrada D. G. Debrau na mednarodnem 
festivalu v Brnu 2009;

• Duh, Siti teater Ljubljana 2009;

• Družinska zgodba, Siti teater Ljubljana 2010;

• Nekateri so za vroče, Evropski kulturni festival Salvia Ljubljana 
2010.

• Kleopatra, Španski borci Ljubljana 2004;

• Romeo in Julija, Kulturno društvo Franca Bernika Domžale 
2005;

• Divji zahod, Koper 2006;

Tihe stopinje                                                          

Premiera igre Kleopatra Igra Divji zahod  
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Damjan Šebjan 

je prvi gluhi invalid, ki mu je uspelo pridobiti status samozaposlenega 
v kulturi. Njegov igralski talent je pred leti odkril pantomimik Andres 
Valdes, pri katerem je obiskoval Gledališče gluhih. Od takrat je redno 
nastopal v skupini Tihe stopinje, ki deluje v okviru Zveze društev gluhih 
in naglušnih Slovenije, in sodeloval na različnih festivalih. Danes v 
gledališču Ona On ustvarja predstave za odrasle in otroke.

Želja po igranju ga spremlja že od malega, zadnja leta pa se v njem vedno 
bolj utrjuje. Več let je bil na Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brez-
poseln in tudi tam so ga priganjali, naj se zaposli. Ko jim je omenil, da bi 
rad postal poklicni igralec, so zmajevali z glavo, da mu to brez diplo me 
Akademije za gledališče, radio, fi lm in televizijo ne bo nikoli uspelo.

Želja se mu je začela uresničevati, ko so mu v Družbi za razvoj človeškega 
kapitala Racio iz Celja ponudili pomoč. Poskrbeli so za papirologijo in 
Damjan je postal prvi gluhi igralec s statusom samostojnega kulturnega 
delavca. Kot pravi, ni imel občutka, da bi se moral zaradi gluhote bolj 
dokazovati kot slišeči igralci. Pred tem je delal kot prostovoljec in se težko 
preživljal. Zdaj pa pravi, da se mu godi bolje, saj za svoje delo dobi plačilo.

Ko je z Ministrstva za kulturo dobil potrdilo o statusu, je bil kar nekoliko 
zmeden. Na srečo mu je na pomoč priskočila mama in skupaj sta na več 
kot štiristo šol in drugih vzgojno-varstvenih zavodov poslala ponudbe za 
nastope. Ker se nanje ni nihče odzval, je bil precej razočaran. Za pomoč 
je prosil tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, kjer so mu odgovorili, da 
mora za nastope poskrbeti sam. Ker pa je mama vztrajala, je kmalu dobil 
možnost za prvi nastop s predstavo Abeceda v vrtcu. 'Malčki so bili tako 
navdušeni, da so me po predstavi kar objemali,' vzneseno pove.

Zadnje čase ugotavlja, da brez menedžerja ne bo šlo. Pravi, da mama že za-
vrti telefon in si zelo prizadeva, ni pa pravi menedžer, saj ne zna biti ostra. 

Bizjak, Šebjan, Orešnik in Mihajlovič na festivalu gledaliških skupin

Nastop Tihih stopinj na evropski konferenci v Kranjski Gori
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Težava je tudi v tem, da ne govori angleško, kar je danes nujno. Večkrat se 
mu je tudi že zgodilo, da je zamudil kakšen razpis Ministrstva za kulturo 
ali drugih organizacij. Pri tem je malce prikrajšan, saj slišeči zanje slišijo 
po radiu ali kje drugje, sam pa večkrat izve za razpis, ko je že prepozno.

Na vprašanje, kakšna je možnost, da bi nekoč igral v ansamblu nacional-
nega gledališča, kot je na primer SNG Drama, Damjan odgovarja, da je 
vse odvisno od slišečih. Z njegove strani ni zadržkov, vprašanje je le, kako 
bi ga sprejeli. Zanima ga tudi tujina. Nastopil je že na različnih kongresih 
in festivalih na Češkem, v Avstriji in Nemčiji, pred leti pa je obiskal celo 
daljno Mehiko.

Gledališče pa ni edina Damjanova strast, saj vsak dan trenira tudi 
košarko. S košarkarsko ekipo je že petkrat nastopil na olimpijadi gluhih. 
Včasih je malce težko uskladiti dopoldanske vaje za predstave in nastope 
ter popoldanske treninge. Če pa se bi bilo treba odločiti, ne bi nikoli 
zamenjal gledališča za šport.

V letu 1984 smo v Kulturnem centru Ivan Cankar v Ljubljani gostili 
Jugoslovanski festival folklore in pantomime pod geslom 'bratstvo in 
enotnost'. Po ocenah mnogih je bil to najbolje organiziran festival. Goste 
in prireditelje je sprejela takratna županja Tina Tomlje.

V Mestnem gledališču so gluhi prvič v kretnji spremljali predstavo Otroci 
manjšega boga, v kateri pripovedujejo izseke zgodb gluhih in naglušnih.

1985

Leta 1985 je Zveza pripravila Pravilnik o delovanju tolmačev, ki je 
urejal pravice slušno prizadetih članov do storitev tolmačev in njihovega 
fi nanciranja.

Istega leta smo postavili temelje Video časopisa, ki izhaja še danes in je bil 
v tistih časih edinstveni projekt v Jugoslaviji.

Vsem enajstim društvom smo kupili videorekorderje in televizijske 
sprejemnike. Nadgradili smo informativno dejavnost Zveze in omogočili 
članom društev ogled pripravljenih materialov ter Video časopisa. 
Opremo smo kupovali v Iskri. Ker je bila nabava vezana na zagotavljanje 
deviz in na uvoz, so bili postopki dolgotrajni in zahtevni.

Video časopis

Studio in montaža na Zvezi
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je takrat bila vodilna država v gibanju neuvrščenih in je sprejemala 
številne delegacije s področja gluhote. Glede na to da je bila Zveza 
programsko in kadrovsko vodilna, so mednarodne delegacije usmerjali 
v Slovenijo. Tako so nas v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med 
drugimi obiskali delegacija iz Združenih držav Amerike (Gaullaudet, 
Rochester), direktor Kraljevega inštituta za gluhe iz Velike Britanije, 
delegacija iz Sovjetske zveze, Nemčije in Italije, predstavniki 
Organizacije združenih narodov, Švedske, Danske, Avstrije, Nemške 
demokratične republike, Latvije, Moldavije, Svetovne zveze gluhih ter 
Mednarodne organizacije naglušnih.

Izvedli smo tudi okroglo mizo o verifi ciranju totalne komunikacije kot 
temeljne doktrine usposabljanja slušno prizadetih. Na njej so sodelovali 
strokovnjaki s področja slušne prizadetosti in z Zavoda za šolstvo. 
Stroka je še vedno vztrajala pri izobraževanju v verbotonalni metodi in 
je vnovič zavrnila uvajanje znakovnega jezika v izobraževanje gluhih, ki 
ga je predlagala Zveza.

Na osnovi protokola o znanstvenem in tehničnem sodelovanju 
med Jugoslavijo in Ljudsko republiko Kitajsko smo na Zvezi gostili 
delegacijo strokovnjakov za rehabilitacijo sluha in govora. Jugoslavija 

Studio in montaža na Zvezi

Obisk delegacije OZN

Obisk kitajske delegacije

Kitajska delegacija v Učnih delavnicah
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Obisk ameriške delegacije

Obisk delegacije iz Sovjetske zveze

Od leta 1985 do leta 1992 smo se s folkloro in pantomimo redno 
udeleževali 'Smotre bratstva i jedinstva', ki so jo organizirale republiške 
zveze v Jugoslaviji. Sodelovali smo tudi s skladom Slave Raškaj iz 
Zagreba, ki je spodbujal umetniško ustvarjanje invalidov. Na seminarjih 
smo dostikrat organizirali kulturne večere, na katerih so nastopali 
pantomimiki, plesalci ter folklorniki iz naših društev. Najbolj viden 
predstavnik kulturnega življenja je bil Anton Klančnik iz ljubljanskega 
društva, ki je bil izjemen pantomimik. Svoje znanje je nadgradil pri 
Andresu Valdesu.

Anton Klančnik
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Anton Klančnik v gledališki igri

Anton Klančnik med pantomimo Anton Klančnik in Ida Valentinčič med pantomimo
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1986

Leto 1986 je zaznamoval zelo pomemben dogodek. Trije šolski 
centri za izobraževanje gluhih in naglušnih iz Ljubljane, 
Maribora in Portoroža ter podjetje Dan so skupaj z Zvezo 

pripravili Posvet o usposabljanju slušno prizadetih na Slovenskem. 
Posvet je bil koristen, predlog Zveze o uvajanju znakovnega jezika v 
izobraževalne institucije pa žal ni bil sprejet. Stroka v Sloveniji je bila še 
vedno proti uvajanju znakovnega jezika, res pa je, da je v Evropi takrat 
prevladovala verbotonalna metoda. Veliko slovenskih strokovnjakov 
se je izobraževalo v Zagrebu pri dr. Guberini, ki je prav tako odklanjal 
znakovni jezik.

Čeprav smo na seminarjih gestikulacije, v glasilu Iz sveta tišine, v 
oddaji Prisluhnimo tišini ter na številnih okroglih mizah, posvetih in 
kongresih neprestano predlagali, naj se prizna znakovni jezik gluhih, 
smo v strokovnih krogih vedno naleteli na nerazumevanje. Stroka ni 
bila naklonjena uvajanju znakovnega jezika v šole za gluhe. 

Velika zagovornika znakovnega jezika gluhih v strokovnih krogih sta 
bila prof. dr. Zvonko Juras iz Zagreba in prof. dr. Ljubomir Savić iz 
Beograda, ki sta vrsto let sodelovala z nami. Zato je Zveza v sodelovanju 
z Jugoslovansko zvezo slušno prizadetih leta 1986 organizirala posvet 
o problematiki totalne komunikacije ter organiziranju gluhih in 
naglušnih v Ljubljani z mednarodno udeležbo. Organizacijo posveta 
je spodbudila publikacija Unesca o sestanku strokovnjakov za 
vprašanja vzgoje in izobraževanja gluhe in naglušne mladine, ki je bil 
junija 1984 v Parizu. Ker je publikacija z naslovom Consultation on 
Alternative Approaches for Education of the Deaf usmerjala k nujnim 
alternativnim pristopom v izobraževanju gluhih in naglušnih, je bila 
Zveza mnenja, da je takšen posvet upravičeno organizirati.

Poglavitni namen, vsebina in naloga posveta je bila celostna obravnava 
slovenske in mednarodne problematike govorne komunikacije gluhih 
in naglušnih oseb z vidika totalnega pristopa – totalne komunikacije, 

Boj za priznanje 

znakovnega jezika 
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Na posvetu so bili sprejeti številni sklepi, med drugimi:

• v celoti so bili sprejeti materiali Unesca z naslovom 
Posvetovanje o alternativnih pristopih pri izobraževanju gluhih 
s sestanka strokovnjakov za vprašanje vzgoje in izobraževanja 
gluhe in naglušne mladine, ki je bil leta 1984 v Parizu;

• celotna populacija gluhih in naglušnih naj se obravnava 
selektivno;

• upošteva naj se mnenja, stališča in predloge odraslih gluhih in 
naglušnih ter njihovih združenj kot neposrednih uporabnikov 
ter strokovne in znanstvene dosežke na področju rehabilitacije 
in izobraževanja;

• gluhe in naglušne osebe naj se usposablja kot dvojezične (za 
verbalno in neverbalno komunikacijo);

• o težavah gluhih in naglušnih je potrebno intenzivno obveščati 
širšo javnost in razvijati obojestransko solidarnost;

• govorno-socialni komunikaciji gluhih je treba dati prednost 
pri celoviti rehabilitaciji. Sprejeta je bila tudi fi lozofi ja totalne 
komunikacije kot najbolj humanega strokovnega znanstvenega 
dosežka, ki jo je potrebno uporabljati selektivno. Prednost 
naj ima najuspešnejša oblika sporazumevanja za konkretno 
osebo. Jezik znakov in gest, naravni jezik sporazumevanja 
prelingvalno gluhih in težko naglušnih naj se sprejema 
enakopravno z glasovnim jezikom kot uspešno alternativno 
sredstvo govornega komuniciranja;

• pomembno je doseči brezhibno pismenost, ki omogoča dostop 
do kulturnih in izobraževalnih vsebin;

• pri razvoju veščin glasovno-jezikovnega sporazumevanja si 
je treba pomagati z najmanjšimi ostanki sluha in uporabljati 
sodobne slušne aparate, obenem pa razvijati sposobnost 
odčitavanja z ustnic. Jezik znakov in gest naj se sprejema 
enakopravno z glasovnim jezikom, saj je naravni jezik 
sporazumevanja gluhih in težko naglušnih;

• zveze morajo pridobiti status družbeno-humanitarnih organi-
zacij posebnega pomena in urediti sistemsko fi nanciranje; 

da bi jih čim bolj uspešno vzgajali, izobraževali, rehabilitirali, socialno 
integrirali in organizirali.

Totalna metoda predstavlja kombinacijo govora, poslušanja, kretenj 
in prstne abecede. Za posredovanje informacij skuša izkoristiti vse 
možne senzorne kanale. Na posvetu smo obravnavali tudi problematiko 
selektivnega organiziranja gluhih in naglušnih oseb pri nas in v svetu, 
tako v nacionalnih kot mednarodnih organizacijah.

Posvet je bil prvenstveno namenjen gluhim in naglušnim državljanom, 
strokovnjakom iz tujine, staršem, surdologom in defektologom, 
zainteresiranim strokovnjakom, odgovornim predstavnikom iz prosvete, 
zdravstva in socialnih služb ter pristojnim družbeno-političnim 
strukturam. Tehnično in vsebinsko pripravo ter izvedbo in zaključne 
dejavnosti posveta smo brezhibno organizirali na Zvezi društev gluhih 
in naglušnih Slovenije.

Na posvetu je sodelovalo 426 udeležencev iz Jugoslavije, Danske, 
Nemške demokratične republike, Velike Britanije, Italije, Združenih 
držav Amerike, Švedske, Švice, Bolgarije, Češkoslovaške in Madžarske 
ter predsednika Svetovne federacije gluhih in Mednarodne organizacije 
naglušnih Dragoljub Vukotić in Christopher Shaw. Uradno pa so ga 
pozdravili in mu zaželeli uspeh predstavniki Unesca, Humboltove 
univerze iz Berlina ter Univerze iz Hamburga.

Predstavljenih je bilo 28 referatov, v razpravah je sodelovalo 54 
govornikov, aktivnih udeležencev je bilo 287, od tega 60 odstotkov 
gluhih in naglušnih. Posvet je vodil mag. Aljoša Redžepovič, sekretar 
organizacijskega odbora pa je bil prof. dr. Zvonko Juras. 
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• posvet  predstavlja prispevek Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije v 'desetletju invalidov' ter v dobro vseh 
slušnih invalidov. Objavljeni materiali naj predstavljajo 
spodbudo za nova vsestranska iskanja najprimernejših načinov 
izobraževanja, rehabilitacije in govorne komunikacije ter 
družbene organiziranosti slušno prizadetih. 

• v državi je enotna organizacija Zveza organizacij slušno 
prizadetih, ki jo vodi usposobljeni strokovni kader. Zveza tesno 
sodeluje z ostalimi invalidskimi organizacijami, šolskimi in 
medicinskimi centri, ki razvijajo socialne programe;

• s televizijskimi oddajami naj se slišečo javnost osvešča o 
problemih gluhote;

• Zveza gluhih in naglušnih Jugoslavije naj se včlani v 
obe mednarodni organizaciji, Svetovno zvezo gluhih in 
Mednarodno zvezo naglušnih;

Sprejem udeležencev posveta pri ljubljanskem županu      
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Dr. William Castle nam je poslal pismo, 

v katerem je zapisal:

Leta 1986 sem imel čast sodelovati na posvetu gluhih in naglušnih v Ljublja-

ni, katere osnovni namen je bila promocija celovite komunikacije gluhih in 

naglušnih. V tem času sem bil direktor Nacionalnega tehničnega inštituta za 

gluhe v Združenih državah Amerike ter aktivni član uprave Zveze za gluhe 

Alexandra Grahama Bella. 

V svojem prispevku na posvetu sem večkrat poudaril, kako pomembna sta 

materni jezik in govor kot nepogrešljivi del celovitega koncepta komunikacije, 

saj je v nasprotnem primeru, če sta ta dva vidika zanemarjena, komunikacija 

neuspešna. Kot primer uporabe celovite komunikacije sem predstavil aktiv-

nosti Nacionalnega tehničnega inštituta, katerega vodja sem bil, in kjer smo 

prepoznali pomembnost znakovnega jezika v procesu učenja za večino gluhih 

študentov. V ta namen smo jim nudili mnogo izobraževanj, kjer so izpopol-

njevali svoje znanje jezika, govora in branja. Hkrati smo jim zagotovili, da 

so bili deležni razlag v govorjenem in znakovnem jeziku.

Oba z ženo Diano sva s posveta odšla polna vtisov o izvrstnih prispevkih 

sodelujočih ter z zaupanjem, da je v Sloveniji dobro poskrbljeno za vse vidi-

ke celovite komunikacije za gluhe in naglušne.

Posvet je imel za tisti čas velik pomen, tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji. 
Stroka je prisluhnila pobudam Zveze in zahtevam gluhe populacije 
za uveljavljanje znakovnega jezika v izobraževalnem sistemu. To je 
bil začetek uspešne poti k sprejemu Zakona o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika leta 2002.

Ob posvetu je ljubljansko društvo pripravilo kulturni večer, na katerem 
so nastopili plesalci, pantomimiki in igralci skečev.

 Udeleženci posveta 

Dr. Mervil Garetson, Mike Whitlam, Christopher Shaw, dr. Zvonko Juras ter dr. Diane in dr. William Castle
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Jugoslovanski posvet z mednarodno udeležbo je pripomogel k uradni uporabi 

znakovnega jezika v Sloveniji

Mag. Aljoša Redžepovič

predsednik organizacijskega odbora

Christopher Shaw

predsednik IFHOH

Dr. Ljubomir Savić

Defektološka fakulteta Beograd

Meri Möderndorfer

Miro Kocjan

predsednik zveze

Ante Cimerman (Hrvaška)

Dr. Zvonko Juras

sekretar organizacijskega odbora

Dragoljub Vukotić

predsednik WFD

Mike Whitlam

Royal Deaf Intitute (VB)

William Castle 

Castle Rochester (ZDA)

Dr. Marija Lipužič

Univerza v Ljubljani

Dr. Mervil Garetson

Gallaudet (ZDA)
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Slovenije, je bilo govora o gestikulaciji kot načinu sporazumevanja z gluhi-

mi in med gluhimi. Zveza je takrat prirejala seminarje gestikulacije, ki jih 

je vodila Ljubica Podboršek. Bila je edina prevajalka jezika gluhih v vseh 

programih, ki jih je Zveza izvajala. Domača stroka na področju izobraže-

Darja Holec se spominja: 

Gestikulacija, kretnje, totalna komunikacija, znakovni jezik. Kot 

pravi Sergej G. Kara-Murza v delu Oblast manipulacije, je jezik kot 

besedni sistem imen in pojmov, v katerih človek sprejema svet in družbo, 

najpomembnejše sredstvo podreditve.

Danes je sintagma znakovni jezik uveljavljena, samoumevna. O njej 

govorijo gluhe osebe, razpravljajo strokovnjaki, debatirajo politiki, slišimo 

in vidimo jo televiziji ter najdemo v zakonodaji. Še pred dobrega pol 

stoletja pa so bile razmere povsem drugačne. 

Ko sem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začela delati kot strokovna 

delavka za področje izobraževanja in kulture na Zvezi slušno prizadetih 

Niels Abildtrup iz Widexa je predstavniku Zveze izročil darilo 
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Žal pa še ni presežen prvotni 'žlahtni' aktivizem ter amaterizem pionirjev 

na področju znakovnega jezika, ki se v zadnjem času kaže v precej 

sprevrženi bitki interesov za prevlado nad omenjenim področjem in v 

zaslužkarstvu. Vse dokler ne bodo v državi Sloveniji uresničeni pogoji za 

stalno raziskovalno skupino jezikoslovcev in visoko usposobljenih gluhih 

strokovnjakov, ki bodo znakovni jezik standardizirali, preučevali in 

razvijali ter imeli za to dejavnost stalni vir fi nanciranja, bo to področje 

ne le polje nenehnih konfl iktov različnih interesnih skupin, ampak tudi 

mnogih samooklicanih strokovnjakov, vodij in manipulatorjev, ki bodo z 

vso močjo zavirali emancipacijo gluhe skupnosti za lastne koristi. V tem 

primeru nismo za gluhe naredili nič, pač pa le za vse druge okrog njih.

1987

Leta 1987 smo na Zvezi s ciljem sodelovanja organizirali okroglo mizo s 
predstavniki televizijskih hiš in tolmači.

Istega leta je sekretar Aljoša Redžepovič prejel vabilo za sodelo-
vanje na strokovnem posvetu o sredstvih javnega obveščanja pod 
pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov Varšavi. Predstavil je 
delovanje informativne dejavnosti za slušno prizadete, ki je bila takrat 
že prepoznana v številnih državah. Njegov prispevek je bil objavljen v 
zborniku s posveta.

vanja in rehabilitacije gluhih je priznavala samo oralno metodo in takrat 

na Slovenskem nismo imeli uveljavljene terminologije za jezik gluhih, stro-

kovnjakov in tolmačev. Imeli smo le veliko volje gluhih in 'žlahtni' aktivi-

zem organizacije. Terminološko smo se lovili med pojmoma gestikulacija in 

kretalni jezik, kar je uradna stroka zavračala, češ da je prvi izraz podrejen 

germanskemu jezikovnemu vplivu, drugi pa hrvaškemu. Takratni hrvaška 

in srbska republika sta že imeli zametke svojih nacionalnih slovarjev zna-

kovnega jezika, izobražene gluhe osebe, tolmače in slišeče strokovnjake, ki so 

se intenzivno več let ukvarjali s tem področjem. V Sloveniji položaj žal ni bil 

tak, prav tako takrat še ni bilo svetovnega spleta in enostavnega dostopa do 

tuje literature, s čimer bi lažje premagovali semantične probleme. Iz zadrege 

smo se reševali z uvedbo pojma totalna komunikacija, ki je izražal takratno 

fi lozofi jo (kompromis) usposabljanja gluhih s pomočjo kretnje, odčitavanja 

z ustnic in preostankom sluha (pri tistih gluhih, ki so ga še imeli), ki ga je 

sprejel in promoviral Unesco sredi sedemdesetih let. Slovenska stroka pa nam 

je ob tem očitala, da smo totalitaristi. Danes je to smešno, anekdotično, 

žal pa ni bilo tako v takratni družbeni situaciji. Ko je Zveza intenzivneje 

promovirala jezik gluhih v obliki seminarjev gestikulacije, izobraževalnih 

seminarjev, javnih nastopov, konferenc in predvsem prek televizijske oddaje 

Prisluhnimo tišini, v kateri so se gluhi širši slovenski družbi prvič predstavili 

s svojim načinom sporazumevanja, s svojim maternim jezikom, je to sprožilo 

silovit odziv strokovnih krogov, ki je segel vse do vrha takratnih političnih 

struktur. O tem se je polemiziralo v javnih medijih, na konferencah, grozili 

so nam slišeči straši gluhih otrok in se v ta namen organizirali, prihajalo 

pa je tudi do telefonskih intervencij. Vse to je trajalo leta, včasih bolj inten-

zivno, drugič bolj prikrito in pritlehno. Ob vseh zunanjih pritiskih so nas 

ob ustanovitvi sekcije tolmačev v okviru Zveze napadli še posamezni gluhi 

člani, ki so jih spodbudili nekateri 'dobrohotni' slišeči botri, da zase prizna-

vajo le enega tolmača, drugih pa ne. K promociji znakovnega jezika je tako 

nedvomno največ prispevala televizijska oddaja Prisluhnimo tišini.

Zveza je izdala tudi prvi priročnik 'Govorica rok' s prek 600 kretnjami in 

prvi slovar kretenj na zgoščenki ter bila pobudnica in soustvarjalka Zakona 

o uporabi slovenskega znakovnega jezika. V izdelavo zakona je največ 

znanja in dela vložila takratna sodelavka Zveze in tolmačica Jasmina 

Bauman. Sprejetje omenjenega zakona je omogočilo profesionalizacijo 

delovanja tolmačev skozi nacionalno poklicno klasifi kacijo 'tolmač za 

slovenski znakovni jezik' in ustvarilo podlago za ustanovitev Klicnega 

centra za osebe z okvaro sluha, ki v veliki meri pripomore k njihovemu 

neodvisnemu in samostojnemu življenju.
Pisalni telefon za gluhe
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Sodelovali smo tudi na svetovnem kongresu gluhih v Helsinkih, kjer je 
takratni predsednik Miro Kocjan predlagal, naj vsi parlamenti sveta vsaj 
enkrat letno obravnavajo problematiko invalidov in slušno prizadetih. 

V tem letu je Zveza kupila pisalne telefone za gluhe Telescrit 1002, s 
katerimi je opremila vsa društva. S tem so gluhi prvič dobili možnost 
telefoniranja brez posrednikov. Kasneje so jih zamenjali telefaksi, s 
katerimi so uporabniki lažje vzpostavljali povezavo. Izdelali smo tudi 
telefonski imenik vseh, ki so imeli telefaks.

Kasneje nam je takratni direktor Mobitela predstavil prenosne telefone, 
s katerimi so gluhi lahko pošiljali sporočila. Tak način komunikacije 
je bil zanje nekaj izjemnega, saj jim je omogočil neposredno 
komunikacijo. Predstavniki Mobitela so pripravil paket za gluhe in 
nam ga predstavil na seminarju v Fiesi leta 1999, vsem predsednikom 
društev pa podarili prenosne telefone. Večkrat so se izkazali tudi 
z donacijami. Mobilna tehnologija danes gluhim omogoča video 
povezave in je nepogrešljiva v njihovi komunikaciji. 

1988

Leta 1988 se je sekretar Zveze Aljoša Redžepovič prijavil na razpis 
za brezplačno podiplomsko usposabljanje tujih državljanov na 
Tehničnem inštitutu za gluhe v Rochestru. Bil je sprejet, k čemur so 
pripomogle tudi njegove reference v zvezi z delom sekretarja. Seznanil 
se je z neposrednim podnaslavljanjem informativnih oddaj za gluhe 
in svoje izkušnje predstavil programskemu svetu RTV Slovenija. Z 
njegovo podporo in podporo takratnega vodstva televizije se je začelo 
podnaslavljati informativne programe in vključevati tolmače v volilne 
oddaje.

1991

Leta 1991 je Zveza organizirala odmevni posvet z naslovom 'Iniciativa 
slušno prizadetih za izvajanje skupnih projektov na področju 
informiranja v okviru dežel Alpe – Jadran'. Udeležba na posvetu je 
bila mednarodna, udeležil pa se ga je tudi predstavnik Organizacije 
združenih narodov John Strom.

Tega leta smo vnovič prekolesarili transverzalo, tokrat od Gradca 
do Portoroža, vanjo pa vključili tri dežele z območja Alpe – Jadran,  
Avstrijo, Italijo in Slovenijo.

Udeleženci kolesarske transverzale Alpe – Jadran

Zlata Crljenko in Adem Jahjefendić
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Mednarodni dan gluhih

Leta 1951 je bila v Rimu ustanovljena Svetovna federacija gluhih, v 
kateri so se združile mednarodne sile gluhih v boju za temeljne pravice. 
Načrt, ki ga je federacija sprejela, so sprejeli tudi pristojni organi 
Organizacije združenih narodov in številni nacionalni državni organi na 
vseh celinah.

Na kongresu Svetovne federacije gluhih leta 1959 v Wiesbadnu so 
določili datum mednarodnega dneva gluhih, ki ga po vsem svetu 
proslavljamo zadnji vikend v septembru.

V Sloveniji mednarodni dan gluhih obeležimo vsako leto, in to v 
društvu, ki to leto praznuje pomembno obletnico. Prireditev počasti 
župan in ponavadi tudi minister za delo, družino in socialne zadeve. V 
zadnjih letih so bili tako za naš praznik z nami predsednik države Milan 
Kučan, minister za zdravstvo dr. Božidar Voljč, minister za kulturo 
Sergej Peljhan, ministri za delo, družino in socialne zadeve dr. Katja 
Boh, mag. Tone Rop, dr. Vlado Dimovski ter mag. Janez Drobnič, 
predsednik Državnega zbora dr. Janez Podobnik, minister Janko Kušar, 
državni svetnik Boris Šušteršič, dr. Mirko Galeša z Urada za invalide, 
predstavniki invalidskih organizacij ter drugi pomembni gostje. Leta 
2006, ko smo praznovali 75-letnico naše organizacije, je bil pokrovitelj 
praznovanja dr. Janez Drnovšek.

Nova Gorica 2003

Novo mesto 2004

Koper 2005

Ljubljana 2006
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1992

Leta 1992 smo Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza 
društev delovnih invalidov Slovenije ter Zveza društev civilnih invalidov 
vojn Slovenije pristopile k skupnemu projektu pridobitve objekta ob 

Tržič 2010Velenje 2007

Maribor 2008

Slovenj Gradec 2009

Otvoritev 

prenovljenega 

objekta v Fiesi                        
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morju za naše člane. Po spletu okoliščin in zmožnostih smo se odločili 
za Fieso in najeli hipotekarni kredit. Izvedba projekta je bila zelo 
zahtevna, saj smo morali iz najemnin poplačati bančno posojilo. Za 
prenovo obstoječega objekta je bilo potrebno pridobiti veliko soglasij in 
dovoljenj, svečano pa smo ga otvorili leta 1994. Gost na otvoritvi je bil 
takratni predsednik republike Milan Kučan.

Od druge polovice osemdesetih let do leta 1992 smo sodelovali z 
Oddelkom za dekado invalidov Organizacije združenih narodov. 
Njihovi predstavniki, zlasti John Strome, so večkrat obiskali našo 
Zvezo.

Gost na otvoritvi je bil predsednik Slovenije Milan Kučan
Aljoša Redžepovič, Boris Šuštaršič in John Strome v počitniškem domu v Kranjski Gori

Ugledni gostje na mednarodnem dnevu v Mariboru: g. Wiman, dr. Andrea Lange, John Strome 

in Hans Mayer

Predstavnik OZN John Strome na 

mednarodnem dnevu gluhih v Celju                                            
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ni bilo omejeno le na invalidsko področje, temveč je bilo širše zasnovano. 

Spominov je veliko, tudi na moj nastop v imenu Zveze v Gradcu, kjer sem 

imel pozdravni nagovor na glavnem mestnem trgu kar v slovenščini. Pa 

na čase, ko smo skrbeli za nepremičnine v Ljubljani in Kranjski Gori. Ne 

morem tudi mimo naših vrlih športnikov, prvakov na različnih področjih. 

Kolesarske dirke, na primer, so bile športne in hkrati zabavne. 

Z uporabo najnovejše tehnologije smo dosegli napredek, ki je velikega 

pomena za gluhe in naglušne. Pomembno mesto si zasluži tudi dogovor z 

mediji, zlasti z nacionalno televizijo, o predvajanju oddaj za gluhe.

Naj končam s Helsinki, kjer smo se leta 1987 udeležili svetovnega kongresa 

slušno prizadetih. Slovenska delegacija je zastopala celo Jugoslavijo, na 

kongresu pa smo predstavili smelo idejo, naj se prek Združenih narodov 

doseže, da parlamenti po vsem svetu vsaj enkrat letno obvezno obravnavajo 

invalidsko problematiko. Naš predlog je bil dobro sprejet in se izvaja v 

parlamentih sedmih evropskih držav, veliko držav pa vsako leto obeleži 

mednarodni dan invalidov. 

Zaradi vsega tega si Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije zasluži 

posebno pozornost in pohvalo za prizadevanja v širši družbeni sferi.

.

Aprila leta 1992 se je tako za naglušne športnike kot za Slovenijo zgodil 
zgodovinski dogodek. Z Zveze za šport invalidov Slovenije, v katero 
smo vključeni in fi nancira naše športne dejavnosti, so nam priporočili, 
naj se ne udeležimo evropskega prvenstva v smučanju v Franciji, saj ne 
bi bilo prav, da bi tekmovali pod jugoslovansko zastavo, v Evropsko 
zvezo gluhih pa takrat še nismo bili vključeni kot samostojna država. 
Kljub temu smo se odločili, da naši predstavniki odpotujejo na 
prvenstvo in na kongresu, ki je bil dan pred začetkom tekmovanj, 
skušajo doseči polnopravno članstvo Slovenije v Evropski zvezi za šport 
gluhih. Predsedniku Športne zveze gluhih Janezu Slatinšku in sekretarju 
Zveze Aljoši Redžepoviču je to uspelo. 

Sabina Hmelina je na tekmovanju prihodnji dan osvojila srebrno 
medaljo v superveleslalomu in bron v veleslalomu, Samo Petrač pa bron 
v veleslalomu. To so bile prve medalje oseb z okvaro sluha v samostojni 
državi, pa tudi prve, ki so jih slovenski športniki osvojili za samostojno 
Slovenijo, kar je bilo v javnosti prezrto. Po vrnitvi s tekmovanja je našo 
reprezentanco sprejel takratni predsednik države Milan Kučan.

Tega leta smo se kot nova država vključili v različne mednarodne 
organizacije: Svetovno zvezo gluhih, Mednarodno organizacijo 
naglušnih, Svetovno in Evropsko zvezo za šport gluhih ter Mednarodno 
združenje tolmačev.

Urad za razvoj socialnih in humanitarnih zadev na Dunaju je Aljošo 
Redžepoviča povabil, naj se ob dekadi invalidov udeleži 47. rednega 
plenarnega zasedanja generalne skupščine Organizacije združenih naro-
dov o invalidnosti ter zasedanja Foruma nevladnih organizacij. Na za-
sedanju so sprejeli pomembne sklepe in oblikovali mednarodne načrte 
aktivnosti. Prav tako je prišlo do dogovora o organizaciji mednarodne 
delavnice o razvojnem usposabljanju vodij gluhih skupnosti v Srednji in 
Vzhodni Evropi, ki je potekalo v Ljubljani.

Miro Kocjan se spominja: 

Delo, ki ga je dolgoletni sekretar Zveze Aljoša Redžepovič opravil za gluho 

populacijo, je tako obsežno, da bi o njem lahko dolga leta pisali knjigo. 

Moj prispevek v primerjavi z njegovimi dosežki in vodenjem je skromen. 

Zveza je s svojo dragoceno dejavnostjo, tako moralno kot strokovno, uspešna 

še danes, pot razvoja pa gre navzgor.  

Aktivnosti Zveze so bile zelo obsežne. Na visoki ravni smo imeli stike z 

različnimi organizacijami, z župani občin pa vsakokrat, ko smo praznovali 

mednarodni dan gluhih. Pogosto smo se srečevali z ljubljanskim županom, 

utrjevali pa smo tudi vezi z območji onkraj meje. Kot predsednik Zveze 

sem bil v stalnem stiku s tržaškim županom, ki je mnogokrat omenil  

prizadevanja in uspehe Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

Spomnim se mnogih strokovnih srečanj, med njimi odmevnega medna-

rodnega srečanja v Cankarjevem domu, ki je bil nabito poln. Naše delo 

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   132-13380letnica zdgns crke 10.5pik.indd   132-133 9.11.11   18:319.11.11   18:31



134 135

Sabina Hmelina in Samo Petrač sta na evropskem prvenstvu gluhih v Franciji osvojila prvi medalji 

za samostojno Slovenijo

Na kongresu Evropske zveze za šport gluhih je bila Športna zveza gluhih Slovenije sprejeta 

med redne članice
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V času mojega predsedovanja smo osvojili 37 medalj na evropskih in 

svetovnih prvenstvih ter na olimpijskih igrah. Bili smo dobro organizirani, 

športnice in športniki pa so se zagrizeno pripravljali na tekmovanja, tako 

kot smo se dogovorili na sestankih in seminarjih o razvoju športa gluhih v 

Sloveniji. Iskreno smo se veselili uspehov, zlasti največjega, zlate medalje 

na evropskem prvenstvu v košarki leta 2004. V času omenjenega prvenstva 

smo organizirali tudi kongres Evropske zveze za šport gluhih. Čeprav je bil 

to za nas velik zalogaj, smo bili kot ekipa, ki so jo sestavljali organizacijski 

odbor, prostovoljci in tolmači, zelo uigrani in smo od vseh držav udeleženk, 

njihovih komitejev in Evropske zveze za šport gluhih prejeli pohvale za 

dobro organizacijo. 

Moja prizadevanja, da bi šport gluhih vključili v paraolimpijske igre, so 

bila žal neuspešna, saj jim je nasprotovala večina članov Svetovne zveze 

za šport gluhih. Želja ostaja in upam, da se bo v prihodnosti uresničila. 

Obžalujem, da je prišlo do odpovedi letošnjih zimskih olimpijskih iger 

gluhih. Prav tako je Kanada kot organizatorka odpovedala zimske 

olimpijske igre gluhih leta 2015. Skrbi me tudi, kako bo z izvedbo poletnih 

olimpijskih iger gluhih leta 2013 v Grčiji. 

Menim, da je bila najbolje organizirana olimpijada leta 2009 na Tajvanu, 

ki je bila edinstvena in jo bo zelo težko ponoviti. Zato novo vodstvo Zveze 

društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Šport ne zveze gluhih Slovenije 

pozivam, naj izdelajo strategijo, kako sodelovati z Evropsko in Svetovno 

zvezo za šport gluhih, in naj ne čakajo na njihove poteze, da sodelovanje z 

njimi ne propade.       

                                                    

Janez Slatinšek, dolgoletni predsednik 

Športne zveze gluhih Slovenije, se 

spominja: 

V obdobju od leta 1992 do leta 2009 sem bil predsednik Športne zveze 

gluhih Slovenije. O zgodovini športa gluhih v nekdanji Jugoslaviji je bilo 

že veliko napisanega, zato se bom osredotočil na športno udejstvovanje 

gluhih v samostojni Sloveniji. 

Že od rane mladosti sem se aktivno ukvarjal z več športi, največji uspeh 

pa sem dosegel pri kegljanju. V letu, ko se je Slovenija osamosvojila, je bilo 

treba ustanoviti Športno zvezo gluhih Slovenije, sestaviti in sprejeti njen 

statut, izvoliti organe ter podatke o tem posredovati Svetovni in Evropski 

zvezi za šport gluhih, da smo lahko kandidirali za članstvo.

Leta 1992 so potekali evropsko prvenstvo v smučanju, kongres Evropske 

zveze za šport gluhih ter evropsko prvenstvo v košarki. Izvršni odbor 

Svetovne zveze za šport gluhih nas je na osnovi dopisa, kateremu smo 

priložili ustanovne dokumente Športne zveze gluhih Slovenije, vključil med 

polnopravne članice obeh organizacij. Zelo smo se morali potruditi, da smo 

v tako kratkem času pripravili statut, in so se slovenski športniki leta 1992 

že lahko udeležili uradnih tekmovanj pod okriljem Svetovne in Evropske 

zveze za šport gluhih. 

Leta 1992 je Sabina Hmelina na evropskem prvenstvu v smučanju v 

Franciji osvojila prvo srebrno medaljo v samostojni Sloveniji, Samo 

Petrač pa bron. Istega leta je v Izraelu potekalo evropsko prvenstvo gluhih 

v košarki, kjer so naši košarkarji osvojili  četrto mesto. V obeh športnih 

disciplinah je bil to velik korak naprej in od takrat smo se udeležili vseh 

uradnih tekmovanjih Evropske in Svetovne zveze za šport gluhih.
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Športna pot Sama Petrača

Samo Petrač se je s smučanjem srečal že 
v vrtcu, saj je bila njegova vzgojiteljica 
trenerka smučanja v Smučarskem klubu 
Alpetour. Že zelo mlad je vijugal po belih 
strminah in kmalu začel resno trenirati. 
Udeleževal se je različnih tekmovanj in 
dosegal lepe uspehe. Po petem razredu 
osnovne šole v Škofj i Loki je šesti razred 
nadaljeval v Ljubljani na šoli za slušno 

prizadete otroke. To je bil njegov prvi pravi stik z invalidi, ki so imeli 
podobne težave kot on.

V Ljubljani je nadaljeval s treningi in tekmoval tako za smučarsko 
zvezo kot za slušno prizadete. Njegov talent ni ostal neopažen, zato 
se je že pri štirinajstih udeležil prve mednarodne tekme v avstrijskem 
Schladmingu. Kmalu je stal na odru za zmagovalce, tako v svetovnem 
kot v evropskem merilu, in osvojil veliko odličij. Poleg smučanja 
je treniral kolesarstvo in tudi v tej disciplini dosegel nekaj vidnih 
rezultatov. Njegov največji dosežek je bronasta medalja s poletnih 
olimpijskih iger v Bolgariji leta 1993. Prav tako je nekaj časa treniral 
tudi košarko in si izboril mesto v slovenski reprezentanci gluhih, ki je 
takrat sodila v sam svetovni vrh. 

Športna zveza gluhih Slovenije mu je nudila vso podporo, da je lahko 
uresničeval zastavljene cilje, vedno pa so ga podpirali tudi starši. Ker je 
na tekmovanja dostikrat potoval, je lahko videl veliko sveta in spoznal 
mnogo ljudi, s katerimi je navezal iskrena prijateljstva, ki jih neguje še 
danes. Z nekaterimi se na tekmovanjih srečuje že dvajset let, želi pa se 
udeležiti še kakšnega velikega tekmovanja.

Športna pot Sabine Hmelina 

Sabina Hmelina je najuspešnejša gluha 
športnica pri nas. Tekmovala je v 
bovlingu in orientacijskih pohodih, zlasti 
pa izstopajo njeni rezultati v alpskem 
smučanju, ki so lahko vzor in spodbuda 
prihodnjim generacijam gluhih športnic. 
Začela je kot članica Smučarskega kluba 
Branik iz Maribora, v katerem je bila med 
najboljšimi mladinkami.

Leta 1983 se je z jugoslovansko reprezentanco prvič udeležila zimskih 
olimpijskih iger gluhih v italijanski Madonni di Campiglio. Udeležila 
se je tudi evropskega prvenstva gluhih leta 1988 v avstrijskem 
Schladmingu ter zimskih olimpijskih iger gluhih leta 1991 v 
kanadskem Banff u. Na vseh tekmova njih se je uvrstila v sam svetovni 
vrh, njeni rezultati pa so že kazali na prodor med pet najboljših 
tedanjih smučark.

Na evropskem prvenstvu gluhih v francoskem Sierre Chevalieru leta 
1992 je osvojila prvi medalji za samostojno Slovenijo – srebrno in 
bronasto. Na zimskih olimpijskih igrah gluhih v Yllasu na Finskem 
leta 1995 je postala dobitnica kar treh medalj – zlate v smuku, srebrne 
v superveleslalomu in bronaste v veleslalomu. Na zimskih olimpijskih 
igrah gluhih v švicarskem Davosu leta 1999 je kljub poškodbi osvojila 
srebrno medaljo, na evropskem prvenstvu gluhih v italijanskem 
Courmayeurju leta 2000 pa srebrno in bronasto odličje. Uspešno 
kariero je na zimskih olimpijskih igrah gluhih v švedskem Sundsvallu 
leta 2009 zaključila s srebrno medaljo.

Udeležila se je mnogih mednarodnih tekem, na katerih je vedno 
osvajala medalje, ob zaključku športne poti pa je prejela najvišje 
športno priznanje v Republiki Sloveniji, Bloudkovo plaketo. Za izjemne 
športne uspehe ji je Športna zveza Maribor podelila Cizljevo plaketo, 
prejela pa je tudi priznanje mest Maribora in Celja. V Zvezi za šport 
invalidov Slovenije ter Športni zvezi gluhih Slovenije je bila večkrat 
izbrana za športnico leta, v Šentjurju pa trikrat proglašena za športnico 
leta med invalidi.
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Branko Gornjec se spominja prvih 

korakov novo ustanovljenega resorja 

naglušnih: 

'Gluhota in naglušnost nimata 

dramatičnega zunanjega videza, zato pa 

imata dramatične posledice,' so misli Darje 

Holec, ki si jih bom za vedno zapomnil. 

Naglušni, osebe z okvaro sluha, katerih 

sposobnosti poslušanja so omejene, se 

govorno izražajo, boljše sporazumevanje pa 

jim omogoča slušni aparat. Znotraj Zveze 

društev gluhih in naglušnih Slove nije so se kot interesna skupina prvič 

organizirali leta 1993. 

Za naglušno osebo je odstotek izgube sluha nepomemben, saj ko se preneha 

poslušati po naravni poti, postane razumevanje govora in zvokov iz okolice 

enaka ovira za vse. 

Bistven je način sporazumevanja z okolico s poudarkom na ohranjanju 

funkcije govora in poslušanja. Resor za naglušne je poskušal zastopati 

interese naglušnih oseb, usklajevati njihove potrebe, prispevati k 

Največ mu pomeni priznanje Svetovne zveze za šport gluhih, ki ga je 
prejel leta 2001. Izbrali so ga v skupino najboljših gluhih športnikov 
z vsega sveta. Ob tem je zorel tudi kot osebnost, bolezen pa mu je 
pokazala, da se s trdno voljo in borbo za obstanek da zmagati.

Rodil se mu je sin Jan, ki mu je zapolnil praznino tišine. Z ljubeznijo in 
prijateljstvom si nenehno pomagata, se spodbujata in se podpirata pri 
doseganju ciljev.

Šport je zdrav, še bolj pomembno pa je, da človeku daje voljo, s katero 
lahko premaga ovire, ki mu jih na pot prinese življenje.

.

1993

Leta 1993 smo v soglasju z oddelkom za dekado invalidov in z enoto 
za invalide pri Organizaciji združenih narodov z njihovo fi nančno 
pomočjo na Zvezi organizirali mednarodno delavnico za razvojno 
usposabljanje vodij gluhih skupnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Ob 
zaključku delavnice smo za dobro organizacijo in visok nivo dela prejeli 
posebno priznanje OZN.

Udeležence delavnice je sprejel takratni ljubljanski podžupan dr. Božo Kralj

Udeleženci delavnice
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Leta 1993 se je Slovenija kot samostojna država prvič udeležila 17. 
poletnih olimpijskih iger gluhih v Sofi ji. Izdali smo svoj prvi športni 
bilten in kot 'samostojna' reprezentanca osvojili prvo medaljo. Samo 
Petrač je dobil bronasto kolajno v kolesarskem tekmovanju na sto 
kilometrov ter postal prvi slovenski gluhi športnik, ki je medaljo 
osvojil tako na poletnih kot na zimskih olimpijskih igrah gluhih. Na 
petintridesetih kilometrih je bil osmi, v šprintu pa sedmi. V ekipni 
tekmi so bili kolesarji Mirko Jerman, Samo Petrač, Damjan Šebjan 
in Janez Rotar četrti. V kolesarstvu je nastopil tudi Tomaž Klemen, v 
namiznem tenisu Ida Orešnik in Milica Razlag, v streljanju pa Jožica 
Verbančič in Vesna Mušič.

preprečevanju občutka stigmatiziranosti, izboljšanju pozitivne samopodobe 

in njihovega družbenega položaja. Postavil in razvijal je koncept, ki ga 

imenujem realnost naglušnega stanja in se nanaša na položaj naglušne 

osebe v družbi, društvih, Zvezi in občem družbenem okolju. Neprecenljiv 

prispevek k temu sta dali strokovna delavka na Zvezi društev gluhih in 

naglušnih Slovenije Darja Holec in prva predsednica resorja naglušnih 

Vida Perc.

Osemdeset let organiziranega delovanja gluhih in naglušnih v Sloveniji 

je častitljiv jubilej. Zanj so značilni dosežki, presežki in številni uspehi. 

Določeni koncepti, organiziranost in delovanje pa zahtevajo nove oblike. 

Komunikacijska oviranost je preresen problem za okrog 200.000 ljudi 

v Sloveniji, ki imajo težave s sluhom. Zato bi od države pričakovali več 

pomoči za ustvarjanje enakih možnosti. S pravilno postavljenim konceptom 

delovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije naglušnim osebam 

omogočamo interesno zagovorniško delovanje in samozastopanje. In tudi to 

je razlog za praznovanje in prispevek k jubileju.

Prva reprezentanca v samostojni Sloveniji, ki se je udeležila olimpijskih iger gluhih
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1994

Leta 1994 smo na Zvezi uredili nov prostor za montažo, ki je imel 
pomembno vlogo pri produkciji in delovanju studia. 

1995

Za Zvezo je zelo pomembno tudi leto 1995, ko smo za izvajanje 
informativne dejavnosti začeli dobivati proračunska sredstva. V 
prihodnje smo sredstva najprej dobivali z Urada za informiranje in nato 
z Ministrstva za kulturo.

Istega leta smo z menjavo prostorov na Kidričevem nabrežju v Piranu 

od občine pridobili nadomestni objekt na Tomšičevi 28, ki je bil v zelo 
slabem stanju. Začeli smo ga obnavljati in obnovo uspešno zaključili 
leta 1996.

Otvoritev poletnih olimpijskih iger gluhih v Sofi ji

Kolesarji so ekipno osvojili izvrstno četrto mesto

Prenova doma v Piranu
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je v slalomu in veleslalomu osvojil tretje mesto, v superveleslalomu 
peto mesto, v smuku pa drugo mesto. Sabina Hmelina je bila v smuku 
zlata, v superveleslalomu bronasta, v veleslalomu srebrna, v slalomu pa 
sedma. Lojzka Meglič je bila v smuku tretja, v superveleslalomu šesta, v 
veleslalomu pa sedma. Po povratku je ekipo sprejel takratni predsednik 
države Milan Kučan.

Na Zdravstveno zavarovalnico Slovenije smo vložili amandma k 
Pravilniku o tehničnih pripomočkih ter sodelovali v organizacijskem 
odboru ustanoviteljev Socialne zbornice Slovenije. Zvezo je obiskal novi 
direktor Urada za invalide dr. Mirko Galeša, kateremu smo predstavili 
naše programe in projekte.

Slovenska odprava na zimskih olimpijskih igrah v Yllasu na Finskem 
je dosegla izjemen uspeh, saj smo osvojili kar sedem medalj in se po 
številu osvojenih medalj uvrstili na prvo mesto. Za ta zgodovinski 
uspeh so zaslužni Sabina Hmelina, Lojzka Meglič in Samo Petrač. 
Odpravo so sestavljali še Janez Slatinšek, tehnični vodja Aljoša 
Redžepovič, trener Franci Mrak in serviser Franc Petrač. Samo Petrač 

Zmagovita odprava na zimskih olimpijskih igrah gluhih
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ter takšni, ki omogočajo dostop do izobraževanja in informiranja. V 
Centru možnosti lahko uporabniki pred nakupom preizkusijo tehnične 
pripomočke, upoštevaje specifi čnost posameznikove slušne okvare in 
življenjskega sloga, na voljo pa jim je tudi svetovanje pri izboru in 
uporabi tehničnega pripomočka ter informiranje, kje in po kakšni ceni 
pripomoček lahko kupijo. V Centru možnosti izvajamo tudi svetovanje, 
informiranje ter pomoč pri izboru in uporabi slušnih aparatov v 
povezavi z drugimi tehničnimi pripomočki, tako da je premagovanje 
komunikacijskih ovir glede na posameznikovo okvaro čim bolj 
učinkovito. K temu prav tako sodi informiranje o dobaviteljih in 
serviserjih slušnih aparatov. Poleg tega v centru izvajamo informiranje 
o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, postopkih 
pridobivanja slušnega aparata, o dostopu do slušne rehabilitacije 
ter pravno svetujemo pri uveljavljanju invalidnin in drugih pravic 
iz naslova zdravstvenega zavarovanja ter pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb nudimo tudi storitve vgrajevanja in servisiranja 
indukcijskih zank v javne prostore. V povezavi z omenjenimi storitvami 
izvajamo informiranje in promocijo uporabe indukcijske zanke ter 
nadzor upoštevanja in izvajanja omenjenega pravilnika.

Naša košarkarska reprezentanca se je udeležila kvalifi kacij za nastop na 
evropskem prvenstvu v košarki. Uspel ji je veliki met, saj je na obeh 
tekmah v Kijevu in Ljubljani premagala vrhunsko ekipo Ukrajine in si s 
tem priborila vstopnico za evropsko prvenstvo.

S tem se je začelo izjemno desetletje uspešne poti trenerja Petra Brumna 
in kapetana košarkarjev Saše Lukića, katerega so na velikih tekmovanjih 

Ustanovljena je bila tehnično-informacijska pisarna, imenovana Center 
možnosti.

Gre za posebni socialni program za osebe z okvaro sluha in njihove 
svojce. Izguba sluha je ena najbolj pogostih okvar, ki prizadenejo ljudi. 
Je tudi najbolj nerazumljena, deloma prav zato, ker je tako pogosta. 
Večinoma minejo leta, da si ljudje priznajo, da so naglušni. Poleg tega 
velika večina žal ne pozna svojih pravic in poti do pripomočkov, ki bi 
jim olajšali življenje in komunikacijo. Prav zato je glavni cilj Odbora 
naglušnih zmanjšati učinke izgube sluha in s tem preseči izključenost 
naglušnih iz družbe.

Center možnosti je tehnično-informacijska pisarna s tehničnimi 
pripomočki. Namenjena je informiranju o tehničnih pripomočkih, ki 
lahko olajšajo življenje osebam z okvaro sluha ter jim ohranijo kakovost 
življenja. V pisarni imamo tehnične pripomočke, ki naglušnim osebam 
z ali brez slušnega aparata pomagajo pri premagovanju komunikacijskih 
ovir. Gre za posebne izdelke ali izdelki široke potrošnje, posebej 
primerne za naglušne. Na voljo so tehnični pripomočki za različne 
potrebe uporabnikov slušnih aparatov, za osebe, ki slabo slišijo ter ne 
nosijo slušnih aparatov, in tudi za povsem gluhe. Mednje med drugim 
spadajo budilke z možnostjo bujenja s svetlobnimi znaki in vibriranjem, 
indukcijska zanka za televizijski sprejemnik, telefoni z ojačevalcem, 
radijske in infra rdeče brezžične slušalke za poslušanje televizijskega 
oziroma radijskega programa, pokazatelj dima ter potovalne in ročne 
vibracijske budilke. Na voljo so tudi tehnični pripomočki, ki naglušnim 
osebam z ali brez slušnega aparata in uporabnikom polževega vsadka 
pomagajo razumeti in razločevati glasovni govor, določiti izvor zvoka, 
znajti se v prostoru in zaznati nevarnost v okolju (požar, promet) 
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zadovoljnega trenerja, ki jim ni dovolil pobegniti v svet tišine, kadar so 

se počutili ogrožene. S sodelovanjem dveh skupin igralcev, starejših, a po 

miselnosti ne prestarih, in mlajših, željnih zmage, s Sašo Lukićem na čelu, 

smo dvakrat zmagali. Z zmagama smo dokazali, da bo slovenska ekipa v 

prihodnje krojila usodo na zemljevidu košarke gluhih.

Na olimpijske igre, svetovno in evropsko prvenstvo se ni možno pripraviti v 

štirinajstih dneh. Treba je vse leto trenirati in igrati v moštvu, ki sodeluje 

v ligaških tekmovanjih. Če tega ni, se pojavijo problemi. Nekateri naši 

igralci niso imeli možnosti redno trenirati ali tekmovati, zaposleni so se z 

delodajalci težko dogovorili o odsotnosti z dela, nekateri so že imeli otroke 

in s tem dodatne obveznosti. Ker pa se je dogajalo nekaj novega, so v veliki 

želji biti del dogajanja, premagali vse ovire.

Nikoli ne bom pozabil besed kapetana Janeza Kocjana, ki jih je izrekel, ko 

je na podelitvenem odru s solzami v očeh prejel bronasto odličje: 'Končno jo 

imam!'

Dokazali smo, da zmoremo. Starejše igralce so postopoma zamenjali 

nadarjeni najstniki in že na prihodnjih olimpijskih igrah na Danskem smo 

predstavili še ne petnajstletnega Miho Zupana, igralca, ki je v navezi s Sašo 

Lukićem več kot desetletje za našo reprezentanco nizal vrhunske rezultate 

in bleščeče uvrstitve. 

V reprezentančne vrste smo vključevali vse večje število mladih igralcev in 

v tem obdobju osvojili dve peti mesti. Eno na zgoraj omenjenih igrah in 

drugo tri leta kasneje na evropskem prvenstvu v Grčiji. Sledilo je obdobje 

petih let, ko so si ti igralci že nabrali izkušnje in na najprestižnejših 

tekmovanjih osvojili srebro, bron, zlato in še eno srebro. V spomin se nam je 

vtisnilo predvsem leto 2004, ko je Ljubljana gostila prvenstvo stare celine, 

ki je bilo vzorno organizirano, za kar so bili zaslužni predvsem številni 

zaposleni na Zvezi in Zavodu ter številni pretežno gluhi prostovoljci. 

Gledalcev je bilo veliko, piko na i pa so dali domači reprezentanti, ki so z 

navdušujočo igro osvojili najvišje priznanje, zlato medaljo. Takrat, pa tudi 

kdaj prej in pozneje, bi vsi hoteli biti Sašo, Damjan, Miha, Peter, Mihec, 

Domen in Simon. Zmago v Ljubljani smo čez pol leta oplemenitili na 

olimpijskih igrah v Avstraliji, kjer smo po enakovrednem merjenju moči 

z Američani, tudi zaradi nekaterih nesrečnih naključij, osvojili srebrno 

odličje. 

Na tekmovanju leta 2007 smo osvojili četrto mesto, leta 2008 drugo in 

2009 deveto mesto. Razlog za četrto in deveto mesto je bila med drugim 

večkrat proglasili za najboljšega igralca in strelca, ki se je razvil v 
kakovostni ekipi gluhih košarkarjev, katera sodi v sam vrh evropske in 
svetovne košarke gluhih. Uspehe gluhih košarkarjev bo težko ponoviti, 
saj so postavili številne mejnike v kolektivnemu športu. V ekipi, ki 
jo je izvrstno vodil trener Peter Brumen, sta imela vidno vlogo tudi 
selektor Janez Perčič in pomočnik trenerja Bogo Tanasič, za podporo 
in organizacijo pa sta vsa leta skrbeli Športna zveza gluhih Slovenije in 
Zveza za šport invalidov Slovenije.

Peter Brumen se spominja: 

Igrati košarko pomeni obvladati marsikaj: biti gibalno spreten, znati 

se vklopiti v skupino, prevzemati odgovornost, z vztrajno vadbo 

izboljšati izvedbo posameznih elementov, ki sestavljajo to lepo igro, ter 

preigrati nasprotnika in ga premagati z natančnimi meti v koš. V času 

pred osamosvojitvijo Slovenije je nekaj slovenskih košarkarjev igralo v 

jugoslovanski reprezentanci gluhih in naglušnih. Nekateri, zlasti Janez 

Perčič, Jože Kralj in Janez Kocjan, so s svojimi uspehi pustili vidno sled. 

Vprašanje je bilo, kako njihovo igro nadgraditi in dopolniti z novimi 

nadarjenimi mladimi igralci, ki so se želeli dokazati na mednarodnem 

prizorišču. Odgovor se je ponudil v šolskem zavodu, katerega športni 

pedagogi so med gojenci znali odkriti take, ki so kazali nagnjenja in željo 

do resnejšega udejstvovanja in osvajanja košarkarskega znanja. Priključilo 

se jim je nekaj posameznikov izven zavoda in tako je nastala ekipa, ki je 

kmalu začela nizati uspehe.

Leta 1995 nas je čakal prvi večji preizkus, tekmi z Ukrajino za uvrstitev 

na evropsko prvenstvo v poljskem Krakovu. Ena je bila v Kijevu, druga v 

Ljubljani. Vadili smo ob koncih tedna. Kot trener sem spoznaval njihov 

svet, tekmovalci pa mene, drugačnega, tudi za njih preglasnega, nikoli 
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1996

Leta 1996 je sekretar Zveze Aljoša Redžepovič kot predstavnik 
invalidskih organizacij v programskem svetu RTV s podporo članov 
sveta s takratnim direktorjem televizijskih programov Janezom 
Lombergarjem dosegel pomemben dogovor o vključitvi tolmačev za 
gluhe v volilne oddaje ter o začetku podnaslavljanja informativnih in 
drugih oddaj za gluhe in naglušne.

Na festivalu Movisual v Budimpešti smo za fi lm Model prejeli diplomo. 

tudi odsotnost Mihe Zupana, ki se zaradi klubskih obveznosti ni mogel 

udeležiti tekmovanja. Srebro v nemškem Bambergu, kjer sta se pomerili 

dve evropski ekipi, pa smo si kljub težavam pri oblikovanju reprezentance 

uspeli priboriti.

Marsikoga je zbodlo deveto mesto z olimpijskih iger leta 2009 na Tajvanu. 

Kot trener se zavedam svoje odgovornosti za rezultat, vseeno pa bi rad 

pojasnil okoliščine, v katerih smo tekmovali. Manjkal je eden nosilcev igre, 

večina igralcev pred tem ni igrala na ligaških tekmovanjih, občasno je kdo 

od igralcev izgubil delo, premalo je bilo kakovostnih mladih igralcev, mnogi 

so imeli trajne poškodbe, oviro pa so predstavljale tudi nekatere razvade, ki 

se jim igralci niso mogli odreči.

Kljub temu sem prepričan in verjamem, da moje mnenje deli še marsikdo, 

da uspehi petnajstletnega obdobja prevladajo nad slabšimi uvrstitvami. 

Med uspehe pa ne sodijo le zmage na tekmah, temveč tudi sposobnost 

sprejemanja drugačnosti in prilagajanja, odrekanja, potrpežljivosti, 

zviševanje praga občutljivosti in bolečine ter vsrkavanje novih spoznanj, 

pridobljenih s potovanji, in njihovo posredovanje drugim. 

Sam sem obogatel. Čeprav sem se jezil, rohnel, grajal, kaznoval in počel 

veliko neumnosti, imam občutek, da sem v tem času končal še eno šolo, šolo 

ponižnosti. Naučil sem se ceniti ljudi, ki so primorani živeti z okvaro. In 

kaj so fantje dobili od mene? Ker nisem priznaval njihove 'drugačnosti', 

sem jim morda za kanček dvignil samozavest in v njih utrdil prepričanje, 

da lahko vsakdo doseže nekaj več in se dvigne iz povprečja.

Nagrada za uspehe so spomini. Nekaj se bo ohranilo na video- in tonskih 

posnetkih, nekaj bo zapisano, pogled na medalje pa nas bo vrnil na 

prizorišča, kjer smo si jih priborili. Zagotovo bomo ohranili spomin na 

grad Brdo, kjer smo iz rok predsednika države prejeli Bloudkovo priznanje, 

ki je reprezentanco gluhih uvrstilo med najboljše športnike v Sloveniji.

Znali smo se veseliti, pa tudi jokati. Se skregati in že naslednji hip smejati. 

Počutil sem se pomembnega. In bil sem sprejet.

Prvo tolmačenje volilne oddaje na nacionalni televiziji v znakovni jezik

Slavko Pavlič, Fredi Pevcin, Ida Krajačič in Marjan Paveu s priznanjem za fi lm Model
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kluba Slovan in njegova pravljica, ki še traja, se je začela. Miha Zupan 
je tako prvi gluhi športnik v Sloveniji, ki je uspel v profesionalnem 
športu in v reprezentanci slišečih igral na največjih tekmovanjih. Tudi 
ostali športniki, ki so se udeležili olimpijskih iger, so dosegli izvrstne 
rezultate: Rok Vegelj si je na 1500 metrih priplaval osmo mesto, Jožica 
Verbančič pa je v streljanju šestdesetih strelov osvojila sedmo mesto.

Prvič po osamosvojitvi Slovenije smo samostojno nastopili na 
evropskem prvenstvu gluhih v košarki v Krakovu, kjer smo osvojili 
bronasto medaljo.

1997

Leta 1997 smo se udeležili 18. poletnih olimpijskih iger gluhih v 
danskem Kopenhagnu, na katerih so slovenski kolesarji ekipno osvojili 
četrto mesto, košarkarji pa peto. Na igrah je nastopil tudi Miha 
Zupan, ki ga je trener Peter Brumen prvič vključil v reprezentanco. 
Ob povratku je selektor košarkarske reprezentance gluhih Janez 
Perčič organizatorjem Dneva slovenske košarke predlagal, naj ga 
vključijo v mladinsko ekipo. Opazili so ga trenerji Košarkarskega 

Prva medalja na evropskem prvenstvu v košarki leta 1996
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Slovenska odprava pred odhodom na olimpijske igre leta 1997

Strelki Jožica Verbančič in Sandra Zver ter trenerka Polona Sladič

Anton Klepec kolesarjema Samu Petraču in Janezu Rotarju pred startom deli nasvete

Otvoritev poletnih olimpijskih iger v Kopenhagnu

Selektor košarkarske reprezentance  

Janez Perčič
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Zveza je v Cankarjevem domu organizirala državni posvet naglušnih 
oseb z mednarodno udeležbo. Obravnavali smo problematiko naglušnih 
oseb in njihovo šolanje.

Plavalec Rok Vegelj

Predsednik odbora naglušnih dr. Rudi Škapin

Udeleženci posveta Christopher Shaw, dr. Matjaž Debevec in Meri Möderndorfer

Seja parlamentarne Komisije za vprašanje invalidov: Tina Kšela, Danica Simšič in mag. Janez Jug
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1998

Leta 1998 smo na Zvezi pripravili Kodeks tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika. 

1999

Leta 1999 je bila na Zvezi seja parlamentarne Komisije za vprašanja 
invalidov, ki jo je vodil predsednik dr. Jože Možgan. Na seji je bila 
vnovič izpostavljena problematika gluhih in naglušnih Slovenije.

Na zimskih olimpijskih igrah v švicarskem Davosu smo v alpskem 
smučanju osvojili tri medalje. Samo Petrač je prejel priznanje Svetovne 
zveze za šport gluhih za izjemne dosežke, saj je nastopil hudo bolan, 
osvojil pa kar dve medalji. Sabina Hmelina je v superveleslalomu 
osvojila drugo mesto, Lojzka Meglič pa tretje. V smuku je bila sedma, v 
slalomu pa osma.

 Tina Kšela, predsednik Komisije za vprašanja invalidov dr. Jože Možgan in poslanec Branko Kelemina

Udeleženci zimskih olimpijskih iger v Davosu 

Samo Petrač
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Bronasta Lojzka Meglič se pripravlja pred startom

 Sabina Hmelina na podelitvi medalj

Slovenski udeleženci zimskih olimpijskih iger v Davosu
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2000

Leta 2000 je bila prva Evropska konferenca gluhih v Ljubljani. Cilj 
konference so bili opredelitev strukture organiziranosti, ki bi ustrezala 
vsem evropskim državam, navezava na delo Sveta Evrope, izmenjava 
podatkov ter sodelovanje pri skupnih ciljih. Konference so se udeležili 
predsedniki in vodilni nacionalnih organizacij gluhih iz dvaindvajsetih 
evropskih držav ter pred  sednica in sekretarka Svetovne organizacije glu-
hih Lisa Kaupinen in Carol Lee Aquiline. Udeležence je sprejel takratni 
predsednik države Milan Kučan. Konferenco so spremljale številne pri-
reditve, Zveza pa je za organizacijo prejela veliko pohval. 

Sekretar Zveze je na Svetovnem kongresu gluhih v Avstraliji predstavil 
odmevni referat o podnaslavljanju informativnega programa za gluhe 
na nacionalni televiziji. Med kongresom smo se z vodstvom Svetovne 
in Evropske zveze gluhih dogovorili, da bomo organizirali Evropsko 
konferenco gluhih v Ljubljani.

Predstavniki Slovenije na kongresu

Predstavitev informativnega programa

Udeleženci prve Evropske konference gluhih v Ljubljani

Udeleženci konference spremljajo razpravo 
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2001

Leta 2001 smo v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco 
naglušnih, ki ji je prisostvoval predsednik Mednarodne zveze naglušnih. 
Za sekretarko te mednarodne organizacije je bila izvoljena strokovna 
delavka Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Darja Holec, ki je 
to funkcijo opravljala dva mandata.

Video tehnologija – pomoč pri  komunikaciji

Sprejem udeležencev konference pri predsedniku Milanu Kučanu

  Udeleženci mednarodne konference naglušnih 

Sekretarka Mednarodne zveze naglušnih Darja Holec   
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Naši košarkarski reprezentanci je na 19. poletnih olimpijskih igrah 
uspel veliki met – kot prva slovenska reprezentanca v kolektivnem 
športu se je uvrstila v veliki fi nale na olimpijskih igrah. V fi nalni tekmi 
proti reprezentanci Združenih držav Amerike so naše športnike bodrili 
številni navijači iz Slovenije, ki so se na koncu veselili srebrne medalje.

Spremljanje predavanj s pomočjo velotype tehnologije

Srebrni košarkarji
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V kolesarskem šprintu je Samo Petrač osvojil sedmo mesto, v atletiki pa 
je tekmoval Primož Povše.

Najboljša športna ekipa: Starc, Drekonja, Lukić, Potočnik, Perčič, Šebjan, Budelli,  Jakofčič, Ranković, 

Krajačič ter predsednik Zveze za šport invalidov Emil Muri

Košarkarje so bodrili številni navijači iz Slovenije
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Jasna Bauman se spominja: 

Z znakovnim jezikom sem se prvič 

srečala, ko sem se zaposlila v Društvu 

gluhih in naglušnih Ljubljana. Takrat 

znanje znakovnega jezika ni bilo pogoj za 

opravljanje dela, zavedala pa sem se, da je 

nujno potrebno, če želim delati z gluhimi 

osebami.

V svetu slišečih je prevladovalo mnenje, 

da gluhe in naglušne osebe le slabše slišijo, 

in je v komunikaciji z njimi treba le glasneje govoriti. Glede pisnega 

sporazumevanja pa se je zmotno predpostavljalo, da ga osebe z okvaro sluha 

lahko osvojijo prej ali slej. Dejansko stanje pa je bilo povsem drugačno. 

Način sporazumevanja gluhih se je v preteklosti opisoval kot kretanje, 

gestikulacija, ne pa kot uporaba jezikovnega koda. S tem področjem 

sem se aktivneje pričela ukvarjati leta 1996, ko so me na Ministrstvu 

za delo, družino in socialne zadeve imenovali v komisijo za pripravo 

Zakona o pravici gluhih do tolmača. Tako sem ob prebiranju domače in 

tuje literature ter veljavnih predpisov spoznala, da je izhodišče sistemske 

ureditve priznanje znakovnega jezika, ki se uresničuje s tolmači. Moja 

razmišljanja je podprla Resolucija o priznanju znakovnega jezika, ki jo 

2002

Leto 2002 je bilo za gluhe državljane zgodovinsko, saj je bil v 
Državnem zboru sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika. Naš boj za priznanje slovenskega znakovnega jezika je trajal zelo 
dolgo, kar 23 let, uspeli pa smo predvsem zaradi vztrajnosti. V delovno 
skupino za pripravo zakona, ki jo je imenovalo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, so bili imenovani Meri Möderndorfer, Jasna 
Bauman in Aljoša Redžepovič, kar je bilo posebno priznanje za Zvezo.

Predstavniki Zveze na seji matičnega odbora

Udeleženci razprave o Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Predsednik matičnega odbora Stanislav Brenčič
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2003

Leta 2003 je Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik izdalo 
Multimedijski slovar znakovnega jezika s 3.000 standardiziranimi 
kretnjami in bilo sprejeto med redne člane Evropskega združenja 
tolmačev.

je Evropski parlament sprejel leta 1988, a v slovenskem prostoru ni bila 

znana. Dosežek za gluho skupnost pa je bil sprejem Zakona o uporabi 

slovenskega znakovnega jezika leta 2002, ki gluhim osebam daje pravico do 

uporabe slovenskega znakovnega jezika in tolmača ter jim s tem zagotavlja 

pravico do enakovrednega informiranja in vključevanja v življenjsko ter 

delovno okolje. Z uveljavitvijo Zakona o uporabi slovenskega znakovnega 

jezika, ki se uresničuje s tolmači slovenskega znakovnega jezika, ter s 

pojavom tolmačev v različnih medijih, sta se prepoznavnost znakovnega 

jezika in zanimanje za njegovo učenje med slišečimi znatno okrepila. Na 

področju jezikoslovne politike ter rabe znakovnega jezika v procesu vzgoje 

in izobraževanja pa so premiki zelo skromni, čeprav se ustvarja napačni 

vtis, da napredek obstaja. Napredek je le v tem, da danes nihče na glas ne 

prepoveduje uporabe znakovnega jezika, spodbuja pa je tudi ne. To potrjuje 

dejstvo, da na področju vzgoje in izobraževanja, ki je temelj človekovega 

razvoja, še vedno prevladuje oralna metoda.

Košarkarska ekipa je na svetovnem prvenstvu v Atenah osvojila 
bronasto medaljo in s tem zaokrožila zbir odličij z vseh največjih 
tekmovanj. Nastopili so brez Mihe Zupana, zato je bil uspeh še toliko 
večji. V 'All-Star' peterico je bil izbran Saša Lukić, ki je bil tudi 
najboljši strelec.

Naglušni so v Ljubljani organizirali skupščino Svetovne organizacije 
naglušnih. Skupščine so se udeležili številni predstavniki, otvoril pa jo 
je častni član organizacijskega odbora in vodja poslanske skupine Desus 
Ivan Kebrič.

Ministrstvo za šolstvo in šport je ZDGNS – ZTSZJ  podelilo evropsko jezikovno priznanje

Multimedijski slovar znakovnega jezika
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pokroviteljev. Za odlično organizacijo so nam čestitali iz Svetovne 
in Evropske zveze za šport gluhih, držav udeleženk, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Kocijančič, minister za 
šolstvo in šport dr. Slavko Gaber ter predsednik Državnega zbora 
Borut Pahor, ki je prvenstvo tudi uradno otvoril. Tudi udeleženci so 
bili izjemno zadovoljni, saj smo z odlično organizacijo presegli vsa 
dotedanja prvenstva. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Zvezi podelilo status 
reprezentativne invalidske organizacije. 

Tega leta so bile zimske olimpijske igre v švedskem Sundsvallu, kjer so 
nas vrhunski športniki vnovič razveselili z odličnimi rezultati.

Sabina Hmelina je v paralelnem slalomu osvojila srebrno medaljo, 
v slalomu pa četrto mesto. Lojzka Meglič je v smuku osvojila tretje 
mesto. Tekmovala je tudi Adriana Ločnikar. Samo Petrač je osvojil 
drugo mesto v smuku, Matej Tertinek pa osmo v slalomu.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izdalo odločbo, s 
katero je Zvezi podelilo status invalidske organizacije.

2004

Leta 2004 je Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik postalo 
samostojna pravna oseba, prenovili pa smo tudi apartma Marjetica v 
Moravskih Toplicah.

Športna zveza gluhih Slovenije je organizirala 8. evropsko prvenstvo 
v košarki za moške in ženske. Pred začetkom prvenstva je v Ljubljani 
potekal kongres Evropske zveze za šport gluhih, ki so se ga udeležili 
predstavniki iz 42 držav. Naša moška reprezentanca je ob veliki 
podpori gluhih in naglušnih navijačev osvojila zlato medaljo, Saša 
Lukić in Miha Zupan pa laskavi naslov najboljših igralcev prvenstva. 
Organizacija projekta je bila zelo zahtevna, zanjo je skrbelo veliko 
prostovoljcev iz društev, fi nancirali pa smo jo predvsem iz sredstev 

Lojzka Meglič, Sabina Hmelina in Samo Petrač

Kongres Evropske zveze za šport 

gluhih v Ljubljani

Finalna tekma med Slovenijo in Grčijo
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Veselje evropskih prvakov in navijačev Najboljša igralca evropskega prvenstva Saša Lukić in Miha Zupan

Evropski prvaki (z desne): kapetan Lukić, Potočnik, Drekonja, Krajačič, Perič, Budelli, Grošelj, Jakofčić, 

Zupan, Starc, Rankovič, Šebjan ter fi zioterapevt Kirn in trener Brumen
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in kolesar Samo Petrač, ki je bil v šprintu osmi. V atletiki je tekmoval 
Primož Povše, v bowlingu pa Boštjan Rolk. Po vrnitvi je odpravo sprejel 
takratni predsednik države dr. Janez Drnovšek.

2005

Leta 2005 smo se udeležili 20. poletnih olimpijskih iger gluhih v 
avstralskem Melbournu. Slovenska košarkarska reprezentanca se je v 
fi nalu pomerila z reprezentanco Združenih držav Amerike in osvojila 
srebrno medaljo. Dobro uvrstitev sta dosegla tudi plavalec Rok Vegelj 

Slovenska odprava na otvoritvi iger Srebrni košarkarji s spremljevalno ekipo

Podelitev medalj Samo Petrač in trener Tone Kunaver
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2006

Leta 2006 smo prenovili apartma Sončnica v Moravskih Toplicah. 

Plavalec Rok Vegelj

Boštjan Rolk   

Sprejem pri predsedniku dr. Janezu Drnovšku

Primož Povše (levo)                                                                  
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Istega leta smo ob mednarodnem dnevu gluhih, katerega pokrovitelj 
je bil predsednik države Janez Drnovšek, praznovali 75-letnico Zveze. 
V čestitki je zapisal, da se lahko z velikim ponosom in zadovoljstvom 
ozremo na doslej prehojeno pot in skupne uspehe zlasti na področju 
povezovanja gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji ter njihovega 
enakopravnega vključevanja v življenje in delo.

2007

Leta 2007 smo se udeležili zimskih olimpijskih iger v Salt Lake Cityju 
v Združenih državah Amerike. Lojzka Meglič je bila v slalomu osma, v 
veleslalomu sedma, v kombinaciji šesta, v smuku pa četrta. Samo Petrač 
je v superveleslalomu osvojil sedmo mesto, v smuku pa peto.

V tem letu smo organizirali več enodnevnih delavnic mednarodne 
kretnje z namenom teoretično in praktično usposobiti gluhe in druge 
zainteresirane osebe za sporazumevanje v njej.

Na Zvezi je začel delovati novi medij, ki smo ga poimenovali Spletna 
TV, Ministrstvo za kulturo pa ga je vpisalo v razvid medijev. Omenjena 
televizija predstavlja pomemben vir informiranja uporabnikov, 
saj omogoča sprejemanje programa 24 ur na dan vse dni v letu. 

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu na Kitajskem je slovenska 
reprezentanca osvojila četrto mesto, Saša Lukić je bil izbran za 
najboljšega igralca in kot najboljši strelec uvrščen v ‘All-Star’ peterico. V 
reprezentanci žal ni bilo Mihe Zupana.

‘All-Star’ peterica 

Najboljši igralec in 

strelec prvenstva 

Saša Lukić

Novi informativni program Spletna TV
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Informacije s področja življenja in dela gluhih in naglušnih, njihove 
kulture, športa in zakonodaje pripravljamo v znakovnem jeziku, 
opremljene pa so tudi s podnapisi in govorom. Gledalcem so na voljo 
tudi dokumentarni fi lmi, Video časopis, oddaja Prisluhnimo tišini, 
pomembne informacije Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije, predstavitev programov društev in Zveze ter galerije slik 
z različnih dogodkov. V enem letu si okrog 130.000 gledalcev v 
povprečju ogleda 300 prispevkov ter 3,5 milijonov podstrani.

2008

Leta 2008 je na ministrskem srečanju ob predsedovanju Slovenije 
Evropski uniji potekala konferenca o človekovih pravicah invalidov, 
imenovana Konvencija o pravicah invalidov – črka na papirju ali 
realnost. Na konferenci smo predstavili Spletno TV in delovanje 
Zveze, v studiu pa pripravili videoposnetek govora predsednika 
Slovenije dr. Danila Türka, za katerega od tedaj pripravljamo vse video 
posnetke. V sklopu konference je bil organiziran kulturni program, 
med nastopajočimi pa naša gledališka skupina Tihe stopinje. Med 
konferenco smo se na daljšem sestanku srečali tudi z direktorjem 
Evropske zveze gluhih Markom Wheatleyjem. 

Sodelavci Spletne TV 

Udeleženci konference

Mag. Cveto Uršič, ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman, evropski komisar 

Vladimir Špidla in predsednik Evropskega invalidskega foruma Yannis Vardakastanis
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Zaradi neenakih možnosti gluhih in naglušnih v družbi smo se na 
Zvezi po pomoč obrnili na predsednika matičnega odbora v Državnem 
zboru Stanislava Brenčiča. Našo problematiko je uvrstil na sejo odbora, 
na kateri smo tvorno sodelovali. Državo smo opozorili na neenake 
možnosti naših uporabnikov v zakonodaji. Sistematično smo obdelali 
številna diskriminatorna področja in državi jasno pokazali, kakšen je 
položaj gluhih in naglušnih v Sloveniji. Opozorili smo, da:

• država še ni izdelala ocene skrbi za področje invalidov;

• naši uporabniki nimajo priznane telesne okvare;

• je našim uporabnikom potrebno zagotoviti osnovno 
invalidnino;

• se na področju izobraževanja srečujemo s problemi 
diskriminacije;

• gluhi nimajo priznane pravice do brezplačnih tehničnih 
pripomočkov;

• jim javne kulturne ustanove in prireditve niso dostopne;

• Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo invalidov ne 
pokriva gluhih in naglušnih; 

• je bilo s prenehanjem delovanja družbe Dan populaciji gluhih 
povzročene veliko škode.

Odbor za delo, družino in socialne zadeve se je seznanil s problematiko 
gluhih in naglušnih v Sloveniji ter sprejel pomembne sklepe, ki jih je 
poslal v obravnavo na Vlado, med drugim:

• gluhim in naglušnim je potrebno zagotoviti enakopraven 
položaj, tudi v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov, 
prilagojeno komuniciranje z izvajalci javnih služb, pravico 
do tolmača v rednem izobraževanju, možnost spremljanja 
programa nacionalne televizije, tehnične pripomočke, 
vzpostavitev centrov za senzorno in komunikacijsko ovirane 
invalide, gluhim osebam z več kot 95-odstotno izgubo sluha pa 
priznati 100-odstotno telesno okvaro;

Nastop gledališke skupine Tihe stopinje

Predstavitev Spletne TV na konferenci

Direktor Evropske zveze gluhih Mark Wheatley s predstavniki Zveze
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Fundacija za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je ob 

10-letnici delovanja pripravila prireditev in izdala bilten z naslovom 
Naših prvih deset let.

• čim prej je potrebno pripraviti novi seznam telesnih okvar; 

• proučiti je potrebno možnost vključitve določbe o rehabilitaciji 
gluhih in naglušnih v Zakon o zdravstvenem varstvu;

• Vlada Republike Slovenije naj pristopi k pripravi Zakona o 
zgodnji obravnavi majhnih otrok s posebnimi potrebami;

• Vlada Republike Slovenije naj prouči gradivo Zveze z razprave 
na seji odbora in ga upošteva pri pripravi Predloga zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov ter pripravi druge ukrepe za 
izboljšanje položaja gluhih in naglušnih;

• pripraviti je potrebno poročilo o izvajanju invalidskega varstva 
v Republiki Sloveniji ter ugotoviti učinkovitost njegovega 
uresničevanja;

• Zvezo, ostale nevladne organizacije, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve ter Sklad za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov naj se motivira za ustanovitev 
invalidskega podjetja, v katerem bi se v prvi vrsti zaposlovalo 
gluhe in naglušne.

Naši predstavniki v Državnem zboru

Matični odbor je podprl naše predloge

Predsednik Državnega zbora dr. France 

Cukjati in tolmač Matjaž Juhart na 

desetletnici Fundacije za fi nanciranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij
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Košarkarska reprezentanca gluhih je na 9. evropskem prvenstvu v 
nemškem Bambergu osvojila srebrno medaljo. V 'All-Star' peterico je 
bil izbran Saša Lukić, ki je bil tudi najboljši strelec prvenstva.

Košarkarska reprezentanca gluhih z ministrom za šolstvo in šport dr. Igorjem Lukšičem 

in olimpionikom Mirom Cerarjem ob prejemu Bloudkove nagrade
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Bloudkovi nagrajenci s predsednikom države dr. Danilom Türkom

Srebrni košarkarji na evropskem prvenstvu v Bambergu Slovenski navijači z opremo za navijanje 

Navijači iz Slovenije spodbujajo naše košarkarje
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Franc Planinc se spominja: 

Funkcijo predsednika Zveze sem opravljal 

od leta 1993 do 2009. Moje delo ni 

bilo lahko, saj vodenje take organizacije 

vključuje reševanje številnih težav, ki niso 

zapisane v delovnem načrtu. Menim, da 

sva s sekretarjem mag. Aljošo Redžepovičem 

naredila veliko dobrega, tako za Zvezo kot 

za društva. Najbolj boleč je spomin na Učne 

delavnice, ki smo jih gluhi neupravičeno 

izgubili. Nekaj malega zadovoljstva mi je ostalo, ko je Brenčičeva 

parlamentarna komisija na našo pobudo sprejela sklep, naj Zveza ustanovi 

invalidsko podjetje, v katerem bi se zaposlovalo gluhe in naglušne. Pri tem 

naj bi sodelovala Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Sklad 

za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Najboljši strelec evropskega prvenstva Saša Lukić in najmlajši udeleženec Jan Orešnik

'All-Star' peterica evropskega prvenstva

Kapetani zmagovalnih ekip Slovenije, Litve in Grčije
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delegacije na Evropski konferenci gluhih. Veselilo nas je pokroviteljstvo 

predsednika države dr. Janeza Drnovška ob mednarodnem dnevu gluhih v 

Ljubljani, sprejem športnikov po olimpijskih igrah v Melbournu in dejstvo, 

da predsednik dr. Danilo Türk v našem studiu na Zvezi snema svoje video 

prispevke, s čimer nam izkazuje posebno priznanje.

Zahvala gre sekretarju mag. Aljoši Redžepoviču, ki je bil vrsto let član 

programskega sveta RTV, ter direktorju televizijskih programov Janezu 

Lombergarju, da so na nacionalni televiziji pričeli tolmačiti volilne 

oddaje ter podnaslavljati informativne in druge oddaje. Zelo sem ponosen 

na naš informativni program: glasilo Iz sveta tišine, televizijsko oddajo 

Prisluhnimo tišini, Video časopis in Spletno TV. Vesel sem bil izdaje vseh 

strokovnih publikacij, saj je o odraslih gluhih in naglušnih napisanega zelo 

malo. Verjamem, da bodo prihodnji rodovi še bolj cenili naša prizadevanja 

in pridobitev objektov, v katerih izvajamo programe, saj smo s tem prevzeli 

veliko odgovornost. Na tem področju je bilo največ narejenega v obdobju 

predsednikov Jožeta Gržeta, Jožeta Ribiča, Antona Špana, Mira Kocjana 

in mene ter sekretarjev Francke Gortnar in mag. Aljoše Redžepoviča.

Ob koncu mojega mandata smo na Odboru za delo, družino in socialne 

zadeve obravnavali posebno točko o problematiki gluhih in naglušnih v 

Sloveniji. Sprejetih je bilo devet pomembnih sklepov, ki so državi naložili 

izvedbo ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti za naše uporabnike. 

Zahvaljujem se sekretarju Zveze mag. Aljoši Redžepoviču, s katerim sva 

dobro sodelovala, predsednikom in sekretarjem vseh društev, organom Zveze 

ter strokovni službi. Vsem, ki danes nadaljujejo s tem delom, pa želim 

veliko uspeha.

Spominjam se sestankov, na katerih smo uvajali pomembne spremembe za 

naše uporabnike, ko je Slovenija postala samostojna država. Leta 1993 

sem obljubil, da bomo vsem društvom pomagali pridobiti njihove lastne 

prostore, pri čemer je imela Zveza pomembno vlogo. Prisostvoval sem 

skupščinam društev, njihovim obletnicam, sejam organov, mednarodnim 

dogodkom ter pomembnim dogodkom na Zvezi. Zelo pomembno je 

bilo izvajanje socialnih programov ter pridobivanje in vzdrževanje 

nepremičnin, v katerih so se izvajali programi in ustvarjale enake možnosti 

za naše uporabnike. S sekretarjem sva realizirala vse zadolžitve, ki sva 

jih dobila na organih Zveze. Posebej bi rad izpostavil Zakon o uporabi 

slovenskega znakovnega jezika iz leta 2002, za katerega smo se pri nas, 

tako kot drugod po svetu, zavzemali gluhi, saj je šlo za naš materni jezik. 

Zelo pomembni so bili tudi Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o 

lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter Zakon o izenačevanju 

možnosti invalidov.

Z izvajanjem posebnih socialnih programov smo bili bitko proti 

diskriminaciji in ustvarjali enake možnosti za lažje vključevanje gluhih, 

naglušnih in gluhoslepih državljanov v družbo. Z vsemi društvi smo 

dobro sodelovali, prav tako z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij. 

Po vključitvi smo uspešno delovali v mednarodnih organizacijah, kot so 

Svetovna zveza gluhih, Mednarodna organizacija naglušnih in Svetovna 

zveza za šport gluhih, ter z vsemi evropskimi združenji, med njimi z 

Evropsko zvezo gluhih, Evropsko zvezo naglušnih in Evropsko zvezo za 

šport gluhih.

Spremljal sem tudi razvoj posebnih socialnih programov v društvih, njihove 

uspehe in težave ter v okviru zmožnosti pomagal pri njihovem reševanju.

Z veseljem se spominjam prve udeležbe na poletnih olimpijskih igrah 

gluhih v Sofi ji. Naši športniki so bili uspešni na vseh velikih tekmovanjih, 

vsi v Sloveniji pa zelo ponosni na njihove uspehe. 

Mednarodna srečanja, ki smo jih organizirali na Zvezi, so nas navdajala s 

ponosom: delavnice za Srednjo Evropo pod pokroviteljstvom Organizacije 

združenih narodov, Evropska konferenca gluhih in naglušnih, sestanki 

s predstavniki OZN, Parlamentarno komisijo za vprašanja invalidov, 

Gehoerlosen centrom iz Gradca, delegacijami Evropskega invalidskega 

foruma, Združenih držav Amerike, takratne Sovjetske zveze in Kitajske.

Posebno svečani so bili dogodki, ki jim je prisostvoval predsednik države 

Milan Kučan: otvoritev doma v Fiesi, sprejem smučarjev in sprejem 
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Leta 2009 smo se udeležili 21. olimpijskih iger gluhih na Tajvanu, 
kjer je Eva Zorko osvojila četrto mesto v judu. Na njih so se poslovili 
številni košarkarji, kolesar Samo Petrač in vodstvo Športne zveze 
gluhih Slovenije. Miha Jakofčič je bil najboljši strelec iger v košarki ter 
najboljši skakalec.

Sprejem ob prihodu na letališče

Slovenska odprava na Tajvanu

Veličastna otvoritev iger

Na otvoritvi iger je zastavo nosil Samo Petrač
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Gledališka skupina gluhih in naglušnih igralcev Tihe stopinje je na 
mednarodnem festivalu pantomime v češkem Brnu, prejela Deburaujev 
kipec za najboljšo predstavo na festivalu.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dolgoletnemu 
sekretarju Zveze Aljoši Redžepoviču podelilo nagrado za življenjsko 
delo na področju socialnega varstva.

Omenjeno ministrstvo je v sodelovanju z našimi predstavniki sprejelo 
Akcijski načrt za invalide za prihajajoče štiriletno obdobje, ki odpira 
pot mnogim nadaljnjim zakonskim rešitvam za naše uporabnike. Vanj 
smo med drugim uspeli zapisati posebne pravice gluhoslepih, potrebo 

Obramba ruskih igralcev okrog Saše Lukića

Judoistka Eva Zorko med borbo

Košarkarska reprezentanca

Tihe stopinje z nagrado za najboljšo predstavo
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Z RTV Slovenije in Vlado Republike Slovenije smo se uspeli 
dogovoriti, naj na osrednja poročila ob devetnajstih in vse prenose 
novinarskih konferenc Vlade prek spleta umestijo sliko tolmača, 
ki sproti tolmači dogajanje. S tem smo naredili velik korak za 
prepoznavnost znakovnega jezika v javnosti.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organiziralo posvet in 
predstavilo Ekspertizo stanja slovenskega znakovnega jezika. Osvetlili 
so problematiko razvoja slovenskega znakovnega jezika in začrtali 

gluhih po klicnem centru, ureditev pridobitve tehničnih pripomočkov 
ter posebno skrb za starejše osebe z okvaro sluha.

Zaživel je tudi Klicni center za osebe z okvaro sluha. Na pobudo Zveze 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za izvajalca pilotskega 
projekta vzpostavitve Klicnega centra izbralo Združenje tolmačev za 
slovenski znakovni jezik. Kasneje je bil z Zakonom o izenačevanju 
možnosti invalidov Klicni center uradno uzakonjen.

Vzporedno s Klicnim centrom smo vzpostavili WAP številko 112. Na ta 
način lahko osebe z okvaro sluha prek mobilnega programa dostopajo 
do storitev nujnih klicev na številki 112. Za vzpostavitev omenjene 
povezave je na pobudo Zveze poskrbelo Ministrstvo za obrambo, 
ki je zanjo prejelo tudi posebno priznanje za novost evropskega in 
svetovnega značaja.

Sprejeta je bila novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki senzornim invalidom, vključno z osebami z okvaro 
sluha, zakonsko omogoča pravico do rehabilitacije. Za izvedbo 
rehabilitacije pa bo potrebno izdelati še program.

Klicni center Tolmačenje osrednjih poročil na TV Slovenija

Novinarska konferenca
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prek spletnih strani ter Spletne TV v znakovnem jeziku in s podnapisi. 
V okviru omenjenega projekta smo lahko zaposlili tri osebe, od tega 
dve gluhi oziroma naglušni.

2010

Leta 2010 je Mednarodni komite za šport gluhih košarkarja Miho 
Zupana proglasil za najboljšega gluhega športnika na svetu.

Sprejet je bil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki ureja pravico 
do tehničnih pripomočkov in Klicnega centra ter druge rešitve za naše 
uporabnike. Naši predstavniki so pri pripravi zakona aktivno sodelovali.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je po mnogih letih 
pogajanj prvič objavilo razpis za pridobitev koncesije za izvajanje skrbi 
za starejše gluhe in naglušne za skupno štirideset postelj. S tem so se 
odprle poti za nadaljnje urejanje področja skrbi za starejše gluhe in 
naglušne.

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z Zvezo izdalo zloženko 
‘Pravico imam slišati’, ki smo jo poslali vsem domovom za ostarele, 
ambulantam, klinikam, dobaviteljem slušnih aparatov, društvom, 
šolam, upravnim in zdravstvenim enotam.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je gluhim staršem prvič 
dalo možnost, da se ob rojstvu otroka namesto za denar odločijo za 
nakup elektronske varuške.

smernice nadaljnjega dela. Posvet in ekspertiza sta omogočila nov zalet 
na področju razvoja slovenskega znakovnega jezika.

Zveza je za multimedijski didaktični pripomoček za učenje in 
poučevanje slovenskega znakovnega jezika ter mednarodne kretnje 
prejela nacionalno jezikovno priznanje. 

Uspešni smo bili tudi na področju kulture. V sodelovanju s podjetjem 
Racio in Muzejem novejše zgodovine iz Celja smo izdelali Vodnik po 
muzeju v znakovnem jeziku. Vodnik je prilagojen gluhim in naglušnim 
ter jim omogoča samostojni ogled muzejskih prostorov.

Košarkarska reprezentanca gluhih Slovenije je prejela  Bloudkovo 
plaketo za pomembne tekmovalne dosežke in prispevek k razvoju 
slovenskega športa invalidov.

Leto 2009 je bilo prelomno tudi za naše medije. Obeležili smo 
tridesetletnico neprekinjenega izdajanja glasila Iz sveta tišine in uspešno 
kandidirali na evropskem projektu osveščanja uporabnikov in javnosti 

Zloženka Pravico imam slišati in razumeti
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Zveza je izdala učbenike za večstopenjsko poučevanje znakovnega 
jezika, katerih izdelavo je sofi nanciralo Ministrstvo za kulturo.

Na Zvezi smo uredili arhiv celotnega knjižnega gradiva in vzpostavili 
enotni fotoarhiv več kot 64.000 fotografi j v digitalni obliki, ki so 
urejene kronološko in po vsebinskih sklopih. Fotografi je stalno 
predvajamo v avli Zveze, ob 80-letnici pa smo na stopnišču predstavili 
zgodovinski potek zadnjih osemdesetih let.

Konec leta 2010 in na začetku leta 2011 so predstavniki Zveze, Zdru-
ženja tolmačev za slovenski znakovni jezik in Spletne TV urejali po-
dročje pravic gluhih študentov do asistence tolmača v visokem šolstvu 
ter pravic naglušnih do tehničnih pripomočkov. Ministrstvo za visoko 

Učbenika Naučimo se kretati

Zgodovinska pot na stopnišču Zveze

Najboljši gluhi športnik na 

svetu Miha Zupan
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šolstvo, znanost in tehnologijo pa je objavilo poziv vsem fakultetam 
in univerzam, naj gluhim študentom zagotovijo tolmače za nemoteno 
spremljanje predavanj ter tehnične prilagoditve za naglušne študente z 
indukcijsko zanko ali s tehničnimi pripomočki.

Na Zvezi smo kot dodatek k obstoječi zloženki Gluhoslepota izdali še 
serijo zloženk za gluhoslepe.

Filozofska fakulteta v Ljubljani je uspešno kandidirala na razpisu za 
razvoj slovenskega znakovnega jezika in bo v ta namen v sodelovanju 
z Zvezo zaposlila nekaj strokovnjakov, med njimi tudi gluho osebo, s 
katerimi bodo začrtali novo obdobje razvoja omenjenega jezika.

Sprejet je zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V drugi 
obravnavi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je Odbor 
Državnega zbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino na predlog 
Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Zavoda za gluhe in 
naglušne Ljubljana ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
s podpornim mnenjem Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, 
Državnega sveta Republike Slovenije in poslanske skupine SLS sprejel 
predlog, s katerim gluhim otrokom daje pravico izobraževanja v 
znakovnem jeziku s pomočjo tolmača, ne glede na to, ali so vključeni 
v integracijo ali segregacijo. S tem se nam obeta novo poglavje v 
izobraževanju oseb z okvaro sluha.

Reliefna plastika Drevo življenja gluhih akademskega kiparja Borisa Prokofj eva

SPORAZUMEVANJE 
Z GLUHOSLEPIM OTROKOM

ORIENTACIJA IN MOBILNOST 
GLUHOSLEPIH OTROK
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Predsedniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije:

• Franc Klemenčič, 1931 – 1934 

• Ciril Sitar, 1934 – 1941 

• Ciril Sitar, 1946 – 1958 

• Ivan Kmetič, 1958 – 1962 

• Jože Grže, 1962 – 1974 

• Jože Ribič, 1974 – 1984 

• Anton Špan, 1984 – 1986 

• Miro Kocjan, 1986 – 1992 

• Franc Planinc, 1992 – 2009 

• Frida Planinc, 2009 –

Sekretarji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije:

• Slavko Klemenčič, 1931 – 1934

• Ivan Štrekelj, 1950 – 1951

• Rajko Pogačnik, 1951 – 1959

• Vladimir Potokar, 1959 – 1962

• Minka Barlič, 1964 – 1966

• Francka Gortnar, 1966 – 1978

• Aljoša Redžepovič, 1978 – 2009

• Matjaž Juhart, 2009 –
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Financiranje jugoslovanske organizacije gluhih lahko razdelimo 
na dve obdobji. V prvem od leta 1945 do leta 1953 se je Zveza 
gluhih Jugoslavije fi nancirala iz sredstev Ministrstva socialne 

politike in narodnega zdravja, vladnih narodnoosvobodilnih odborov, 
prihodkov invalidskih delavnic, članarine ter prostovoljnih prispevkov 
državljanov. V drugem obdobju od leta 1953 pa se je fi nancirala iz Ju-
goslovanske loterije (Uradni list SFRJ, 1952 ter časopis Glas Gluhih).

Leta 1953 je Jugoslovanska loterija fi nancirala Zvezo gluhih Jugoslavije, 
Zvezo slepih Jugoslavije, Rdeči križ Jugoslavije, Zvezo borcev in Zvezo 
vojnih invalidov Jugoslavije. Sekretar naše organizacije Jovan Odavić je 
bil kot predstavnik izvoljen v njen upravni odbor.

Pred ustanovitvijo Fundacije za fi nanciranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij je fi nanciranje socialno-humanitarne 
dejavnosti potekalo prek Loterije Slovenije. Sredstva zanjo je od leta 
1973 razdeljeval loterijski svet.

Loterija Slovenije je bila organizacija združenega dela posebnega 
družbenega pomena. Z namenom pridobivanja sredstev za fi nanciranje 
socialno-humanitarnih in telesno-kulturnih dejavnosti je na območju 
Socialistične republike Slovenije prirejala igre na srečo. Povezana je bila 
z jugoslovansko poslovno skupnostjo loterijskih organizacij iz drugih 
republik in avtonomnih pokrajin ter skupaj z njimi prirejala določene 
igre na srečo, na primer loto in športno napoved. Za uresničevanje 
tega posebnega družbenega interesa je skupščina Slovenije imenovala 
loterijski svet. 

Leta 1972 je bil sprejet republiški Zakon o Loterijskem zavodu 
Slovenije, s katerim je bila izvedena decentralizacija loterijskih sredstev. 
Leta 1981 so izvršni sveti skupščin republik in avtonomnih pokrajin 
podpisali dogovor o prenehanju veljavnosti dogovora republik in 
pokrajin o statusu Jugoslovanske loterije, njenem poslovanju ter 
načinu ugotavljanja in delitvi dohodkov iz leta 1972. Vsem loterijskim 
organizacijam je bilo naloženo, naj skladno z Zakonom o združenem 
delu oblikujejo poslovno skupnost za uresničevanje skupnih interesov 

Fundacija za fi nanciranje 

invalidskih in humanitarnih 

organizacij
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Predstavnika gluhih Vukotić in Odavić predsedniku Jugoslavije Titu predstavljata organizacijo gluhih 

in vključitev v Jugoslovansko loterijo
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Po ustanovitvi samostojne Republike Slovenije je nekaj časa obstajala 
dilema, ali loterijska sredstva vključiti v integralni državni proračun. Po 
večletnih razpravah so v Državnem zboru soglasno podprli odločitev, 
naj se ustanovi Fundacija za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij. Pobudnik za sistemsko ureditev so bile invalidske 
organizacije, ki so svoj skupni interes uveljavljale prek Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije. Novi Zakon o igrah na srečo iz 
leta 1995 je s tem namenom izrecno določil fundacijo kot samostojno 
pravno osebo, v prehodnih določbah pa podaljšal dotedanji način 
fi nanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij ter delovanje 
loterijskega sveta do uveljavitve nove ureditve, ki je nato sledila 
lastninskemu preoblikovanju Loterije Slovenije. Po odloku Državnega 
zbora je bila fundacija ustanovljena 7. februarja 1998. Relativno 
stabilno fi nanciranje, ki je potekalo petdeset let, je bilo naenkrat 
podvrženo različnim predlogom o spremembah in vključevanju 
novih uporabnikov, različnim pogledom na porabo sredstev loterije 
in vpletanju dnevne politike. Začele so se pojavljati številne nove 
invalidske in humanitarne organizacije z zahtevami po uporabi 
loterijskih sredstev. 

Predlogi humanitarnih organizacij, vključenih v delitev sredstev 
Fundacije za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
so se nanašali tudi na spremembo razmerij pri dodeljevanju sredstev 
invalidskim in humanitarnim organizacijam. Država ni imela izdelanih 
jasnih kriterijev, katere so invalidske in humanitarne organizacije, zato 
so pomembno vlogo pri ohranitvi loterijskih sredstev za prvotni namen 
igrale invalidske organizacije, vključene v Nacionalni svet invalidskih 
organizacij Slovenije. Ta sredstva so vitalnega pomena in v marsičem 
nadomeščajo skrb države za ustvarjanje enakih možnosti uporabnikov.

Leta 2002 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Zakon o invalidskih 
organizacijah, kasneje pa še Zakon o humanitarnih organizacijah, 
ki urejata status pridobivanja sredstev Fundacije za fi nanciranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij.

Danes je v Fundacijo za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij vključenih že 25 invalidskih in 67 humanitarnih organizacij. 
Delitveno razmerje se je z 90 odstotkov proti 10 odstotkom v korist 
invalidskih organizacij pred ustanovitvijo Fundacije spremenilo v 65 
odstotkov proti 35 odstotkom, kar velja še danes.

pri skupnem prirejanju iger na srečo. Loterijske organizacije so konec 
leta 1981 sklenile samoupravni sporazum o ustanovitvi Poslovne 
skupnosti loterijskih organizacij Jugoslavije. Takrat je Loterijski zavod 
Slovenije začel poslovati z novim imenom Loterija Slovenije.

Loterijski svet je v srednjeročnem načrtu določil globalno razmerje 
delitve dohodka med Loterijo Slovenije kot delovno organizacijo in 
uporabniki sredstev s področja socialno-humanitarnih in telesno-
kulturnih dejavnosti. Le-to naj bi od leta 1990 znašalo 50 % proti 50 %, 
leta 1987 52 % proti 48 % in leta 1988 zaradi večjih vlaganj v urejanje 
poslovnih prostorov in posodabljanje opreme 51 % proti 49 %.  

V obdobju od leta 1982 do leta 1987 so sredstva Loterije Slovenije 
prejemali:

• deset invalidskih organizacij: 

Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza slušno prizadetih 
Slovenije, Društvo mišično obolelih Slovenije, Zveza paraplegikov 
Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza društev 
za pomoč duševno prizadetim Slovenije, Zveza društev invalidov 
Slovenije, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zveza 
društev civilnih invalidov Slovenije ter Zveza za rekreacijo in šport 
invalidov Slovenije;

• humanitarne organizacije: 

Rdeči križ Slovenije, Gorska reševalna služba in Zveza združenj 
borcev, manjše enkratne zneske pa onkološki bolniki, hemofi liki, 
diabetiki in bolniki s srčnimi obolenji;

• telesno-kulturne dejavnosti 

na osnovi sklepa skupščine Telesno-kulturne skupnosti Slovenije. 

Že v letu 1988 so zapisali, da morajo loterijska sredstva za uporabnike 
predstavljati stabilni vir fi nanciranja, da so lahko ti v celotnem 
obravnavanem obdobju zanesljivo računali na načrtovane zneske. Glede 
invalidskih organizacijah je bilo v predlogih razvoja Loterije Slovenije 
leta 1988 zapisano, naj se podpira predvsem razvoj, ki bistveno posega 
v kakovost življenja najtežje prizadetih invalidov z nastajanjem novih 
možnosti za humano bivanje, usposabljanje in zaposlitev, pri čemer naj 
se uporablja selektivna merila in načelo enakomerne rasti zadovoljevanja 
specifi čnih potreb posameznih vrst invalidov.
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zadovoljni, potrjujejo pa ga tudi zgodovinski pomen, namen in vloga 
loterije.

S prirejanjem klasičnih iger na srečo se izpolnjujejo želje igralcev po 
igri in ustvarjajo sredstva za fi nanciranje invalidskih, humanitarnih 
in športnih organizacij. Igra loto je najpomembnejša igra, ki družbi 
prinaša več kot 85 odstotkov prometa. V prihodnjih letih pa se 
bo povečeval obseg igranja prek spleta ter utrjevalo povezovanje z 
evropskimi prireditelji v skupnih mednarodnih igrah na srečo.

Sredstva Fundacije za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v letu 2011 uporablja 25 invalidskih in 67 humanitarnih 
organizacij, ki vključujejo več kot 1.000 društev in več kot 300.000 
uporabnikov. To število vsako leto narašča.

Glede na zgodovinski pomen, namen in vlogo Loterije Slovenije bi 
bilo bolj smiselno, da med delničarji ne bi bilo Kapitalske in Slovenske 
odškodninske družbe in bi njun delež ter delnice država prenesla na 
Fundacijo za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Prireditelj iger na srečo državi plačuje davke, prav pa bi bilo, da bi se 
jim le-ta odpovedala in bi jih namenila uporabnikom. Dobro prakso na 
tem področju ima Finska, kjer so v ta namen ustanovili tako imenovano 
slot loterijo, ki je v letu 2009 za uporabnike ustvarila 400 milijonov 
evrov.

Sredstva Fundacije za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij so za Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije izjemno 
pomembna, saj zagotavljajo njeno delovanje in delovanje društev, 
izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni 
ter njenim uporabnikom omogočajo vključenost v družbo in enake 
možnosti.

Loterija Slovenije, ki prispeva največ sredstev v Fundacijo za 
fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, je od leta 1998 
delniška družba, ki prireja klasične igre na srečo. To področje ureja 
Zakon o igrah na srečo. Koncesijsko dajatev od prirejanja klasičnih iger 
na srečo prejmeta Fundacija za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij ter Fundacija za fi nanciranje športnih organizacij.

Lastniško strukturo Loterije Slovenije sestavljajo delničarji: 

• Fundacija za fi nanciranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij  40 %,

• Kapitalska družba 25 %, 

• Slovenska odškodninska družba 15 %,

• Fundacija za fi nanciranje športnih organizacij 10 %,

• Zaposleni na Loteriji Slovenije 10 %.

Loterijo Slovenije nadzoruje desetčlanski nadzorni svet predstavnikov 
delničarjev, v katerem ima Fundacija za fi nanciranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij kljub 40-odstotnemu lastniškemu deležu le 
dva predstavnika. Obe fundaciji, Fundacija za fi nanciranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij in Fundacija za fi nanciranje športnih 
organizacij, v poslovanju pričakujeta višje koncesijske dajatve, medtem 
ko Kapitalska in Slovenska odškodninska družba pričakujeta višji 
dobiček, ki je v zadnjih letih naraščal bolj kot dajatve. Koncesijske 
dajatve dosegajo okrog 19 odstotkov v celotni strukturi stroškov.

Kljub dolgoletnemu stabilnemu ustvarjanju koncesijskih dajatev za 
obe fundaciji, je število uporabnikov le-teh zelo naraslo, tako da so 
potrebe presegle razpisana sredstva. Vsa leta so obe fundaciji upravljali 
predstavniki civilne družbe, kljub nekaterim poskusom politike, da bi 
imela večji vpliv. Praksa je pokazala, da so uporabniki s takim načinom 
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Društva gluhih in naglušnih 

v Sloveniji

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   224-22580letnica zdgns crke 10.5pik.indd   224-225 9.11.11   18:349.11.11   18:34



226 227

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

Začetki organiziranega delovanja  segajo že v čas Avstro-Ogrske 
monarhije. Leta 1909 so se začeli organizirano sestajati v kavarnah in 
se pogovarjati o splošnih zadevah ter o težavah gluhih. Pobudnik teh 
srečanj je bil Anton Černe. Zelo aktiven na srečanjih je bil tudi Ciril 
Sitar.

Kljub želji po organiziranosti gluhih na Slovenskem, se zaradi prve 
svetovne vojne, pa tudi po njej, niso povezali na tak način.

Prelomno je bilo leto 1931, ko sta Anton Černe in Franc Klemenčič 
z namenom ustanovitve Društva gluhonemih Dravske banovine s 
sedežem v Ljubljani 6. septembra sklicala sestanek gluhih v Narodni 
kavarni. Kot prvi predsednik je bil izvoljen prav Franc Klemenčič. 
Društvo je ob ustanovitvi štelo šestdeset članic in članov ter imelo vse 
potrebne akte in organe upravljanja po takrat veljavni zakonodaji.

Cilji delovanja društva ob ustanovitvi so bili skoraj v celoti enaki 
kot danes. Njegov obči namen je bila vsestranska pomoč v vseh 
oblikah vsem tistim, ki si zaradi komunikacijskih ovir sami niso mogli 
pomagati.

Po štirih letih sta leta 1935 vodenje društva prevzela predsednik 
Lojze Šturm in tajnik Ciril Sitar, ki sta vse do druge svetovne vojne 
nadaljevala z začrtanim delom.

Prva leta društvo ni imelo svojih prostorov, šele po peti obletnici leta 
1936 so od uprave gluhonemnice za redne sestanke in prireditve na 
razpolago dobili telovadnico.

V tem obdobju so bili gluhi zelo aktivni predvsem na področju kulture, 
športa, izobraževanja in zaposlovanja.

Med drugo svetovno vojno je delovanje društva skoraj zamrlo, saj se 
je veliko članov pridružilo narodnoosvobodilnemu boju. Po koncu 
vojne so gluhi začeli z različnimi akcijami za oživitev društva, zaradi 
spremembe družbenih odnosov pa je bilo potrebno pripraviti tudi nova 
pravila.

Nova pravila so bila pripravljena 20. aprila 1947 in takrat je bila 
sklicana tudi ustanovna skupščina obnovljenega društva gluhih. Za 
predsednika je bil izvoljen Ciril Sitar, znani gluhi ljubljanski graver, ki 

Naša društva 

Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana

ustanovljeno leta 1931

Društvo gluhih in naglušnih Maribor ustanovljeno leta 1933

Društvo gluhih in naglušnih Celje ustanovljeno leta 1948

Društvo gluhih in naglušnih Koroške ustanovljeno leta 1948

Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske

ustanovljeno leta 1953

Društvo gluhih in naglušnih Koper ustanovljeno leta 1955

Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko Auris

ustanovljeno leta 1955

Društvo gluhih in naglušnih 
Dolenjske in Bele krajine

ustanovljeno leta 1956

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja 
Murska Sobota

ustanovljeno leta 1956

Društvo gluhih in naglušnih Posavja 
Krško

ustanovljeno leta 1962

Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih Velenje

ustanovljeno leta 1963

Mestno društvo gluhih Ljubljana ustanovljeno leta 1999

Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje 
in Zreče

ustanovljeno leta 2001
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Društvo je otroke gluhih staršev (praviloma) pošiljalo na izobraževanje 
za tolmače in tako sodelovalo pri uveljavljanju znakovnega jezika. Prav 
tako je nudilo pomoč pri posredovanju tolmačev. 

V devetdesetih letih se je oblikoval program, imenovan psihosocialna 
pomoč, od leta 2003 pa so gluhi, zaposleni prek javnih del, na domu 
obiskovali starejše gluhe in skrbeli zanje.

Od leta 2009 v društvu deluje dnevni center, v katerega se vključujejo 
starejši gluhi, po potrebi pa tudi tisti, ki tovrstno vključitev potrebujejo. 
To je edini dnevni center za gluhe, naglušne in gluhoslepe v Sloveniji, 
kjer za uporabnike programa skrbijo usposobljeni sodelavci, ki se z 
njimi tekoče sporazumevajo v maternem jeziku gluhih – znakovnem 
jeziku.

Društvo izvaja tudi program stanovanjskih skupin. V Ljubljani ima v 
najemu štiri stanovanja, kjer gluhi člani bivajo v moških ali ženskih 
stanovanjskih skupinah.

Od leta 1990 deluje podružnica Trbovlje, ki jo je prostovoljno vodila 
Milena Pavlič. Leta 2004 so od občine Trbovlje v najem dobili večje 
prostore, kjer so še danes. Vodja podružnice je Irena Kralj.

je društvo vodil do leta 1956, za tajnika pa Rajko Pogačnik. Društvo 
je v tem času delovalo v najetih prostorih na Vidovdanski cesti v 
Ljubljani. Začelo je uresničevati svoj osnovni namen – vsestransko skrb 
in pomoč odraslim gluhim na vseh področjih življenja in dela.

Dostikrat se je selilo z ene lokacije na drugo, pri tem pa se je izgubilo 
veliko arhivskega gradiva. Okrog leta 1961 je delovalo v najetih 
prostorih nad gostilno Amerikanec na Gornjem trgu, prostorov za 
kulturno in športno udejstvovanje pa ni imelo.

Leta 1965 se je preselilo v spodnje prostore na Samovi 9, kjer je v 
zgornjem nadstropju delovala Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije. Tam je ostalo do leta 1996.

Leta 1995 so pričeli z gradnjo večnamenskega objekta v Zadobrovi. 
Sredstva so pridobili s prodajo hiše na Samovi, Zveza pa jim je podarila 
zemljišče, na katerem objekt stoji.

Jeseni leta 1996 je bila otvoritev prvega dela objekta, drugi del, 
večnamensko dvorano, pa so člani pričeli graditi jeseni leta 1999 in 
jo končali konec decembra. V rekordno kratkem času so jo zgradili 
predvsem zaradi izjemne požrtvovalnosti članov. Sekretar društva je 
bil Jože Rednak, predsednica pa Frida Planinc. Uradna otvoritev je 
bila leta 2001 ob 70-letnici obstoja društva. Kasneje so s pomočjo 
prostovoljnega dela članov dogradili še balinišče in paviljon.

S pomočjo Mestne občine Ljubljana so v letih 2008 in 2009 uredili 
tudi okolico in asfaltirali parkirišče, občina pa je poskrbela za javno 
razsvetljavo od Sneberske ceste do društva.

Delo in življenje članov so v teh letih zaznamovali pomembni dosežki. 
Že leta 1946 je bila ustanovljena poklicna šola za gluhe, kjer so gluhi 
lahko prvič v zgodovini izbrali svoj poklic. Leta 1948 so bile na pobudo 
takratnega predsednika društva ustanovljene Učne delavnice, kjer so se 
gluhi praktično in poklicno izobraževali. V njihovem sklopu so delovale 
krojaška delavnica za ženske, mizarska in grafi čna delavnica.

Največji uspeh v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila ustanovitev 
kulturno-umetniške sekcije, nekaj let kasneje pa je začela delovati 
folklorna skupina, ki je z narodnimi plesi, recitacijam in pantomimo 
nastopala po Sloveniji ter si pridobila velik ugled. Tudi v zadnjih 
štiridesetih letih so člani društva dosegali vidne rezultate na področju 
kulture in športa.
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Društvo gluhih in naglušnih Posavja  

Krško

Začetki organiziranega delovanja gluhih in naglušnih v Posavju segajo v 
leto 1962.

Do tedaj so bili gluhi in naglušni vključeni v organizacijo v Celju ali v 
Novem mestu. V tedanjih arhivih zasledimo, da je bil Albin Levičar 23. 
junija 1962 izvoljen v republiški odbor Zveze gluhih Slovenije. Njegova 
naloga je bila pridobivanje podatkov o slušno prizadetih osebah na 
področju tedanjih samoupravnih interesnih skupnosti občin Brežice, 
Krško in Sevnica ter iskanje možnosti za oblikovanje samostojne 
organizacije oziroma društva.

Ustanovni občni zbor Osnovne organizacije zveze gluhih za občine 
Brežice, Sevnica in Videm – Krško s sedežem na Vidmu je potekal 
5. maja 1963. Prvi člani upravnega odbora so bili predsednik Albin 
Levičar, tajnik Anton Zajc, Adolf Rozman, Heda Miklavčič, Ivan 
Ferlin, Alojz Haler in Marija Bobera, člani nadzornega odbora pa 
Anton Kranjc, Marija Rožman ter Marija Pletrski. Društvo je imelo 
prve najemniške prostore v prvem nadstropju Doma svobode na 
Vidmu, ki so obsegali pisarno, veliko šest kvadratnih metrov, ter 
prostor za druženje velik štiriindvajset kvadratnih metrov. Prostore se je 
ogrevalo z lončeno pečjo na drva.

V društvu so veliko truda vložili v vključevanje novih članov in 
ugotavljanje njihovega socialnega stanja na terenu, pričeli so z 
organizacijo druženj, izletov in športnih aktivnosti ter nudili pomoč v 
obliki prehrane, oblačil in fi nančnih sredstev.

Leta 1975 je Anton Zajc zaradi bolezni tajniška dela predal Stanetu 
Bergantu, ki jih je opravljal do leta 1983. Z njegovim prihodom 
je društvo močno napredovalo, saj je bil zelo sposoben organizator 
družabnih in športnih prireditev. V tem obdobju so oživili različne 
športne dejavnosti, predvsem streljanje z zračno puško in pištolo, 
ustanovili šahovsko in nogometno ekipo ter poskrbeli za športno 
opremo. Posameznike je spodbujal tudi pri smučarskih tekmovanjih. 
Društvo se je enakovredno vključevalo v Zvezo slušno prizadetih 
Slovenije, razširjalo svojo dejavnost ter povečevalo obseg zastavljenih 
nalog.

Predsedniki in sekretarji po letu 1956

Od leta 1956 se je v društvu zvrstilo nekaj gluhih predsednikov, 
strokovno delo pa so praviloma opravljali slišeči sekretarji.

Janez Slatinšek, predsednik
Nataša Kordiš, sekretarka

Predsedniki:

Renato Bavčar, 1956 – 1959

Ivan Kmetič, 1959 – 1963

Štefan Štihec, 1963 – 1967

Vinko Cepec, 1967 – 1971

Anton Čarman, 1971 – 1979 

Marjan Lampelj, 1979 – 1983

Franc Planinc, 1983 – 1991

Anton Petrič, 1991 – 1994

Frida Planinc, 1994 – 2009

Janez Slatinšek, 2009 –

Sekretarji:

Rajko Pogačnik

Bojan Kandare 

Milena Štrekelj

Vika Grošelj

Jože Rednak

Aleksandra Rijavec Škerl

Nataša Kordiš
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občine Krško in sponzorjev. Maja 2007 smo pričeli z adaptacijo objekta 
in se 2. novembra vanj vselili. S posebnim navdušenjem smo ga uradno 
otvorili 13. junija 2008 in ga predstavili širši javnosti.

Danes društvo deluje in izvaja posebne socialne programe v prijetnih 
lastniških prostorih, ki so arhitektonsko in tehnično prilagojeni 
invalidom. V naši Sončni hiši se neprestano kaj dogaja. Organiziramo 
ustvarjalne delavnice, predavanja, posvete s strokovnjaki z različnih 
področij, izvajamo osebno svetovanje in pomoč uporabnikom, 
svetovanje družinam in staršem, sodelujemo z javnimi ustanovami 
in organizacijami, organiziramo računalniške tečaje, tečaje učenja 
znakovnega jezika ter osebna svetovanja pri nabavi, vzdrževanju 
in uporabi slušnih aparatov in tehničnih pripomočkov. Izvajamo 
tudi program korekcije govora in bralnih navad uporabnikov ter 
program korektivne telovadbe in sprostitve. Veliko pozornost 
posvečamo druženju uporabnikov, organiziramo izlete, oglede 
kulturnozgodovinskih znamenitosti v Sloveniji, javnih kulturnih 
prireditev in razstav ter različna srečanja. Z uporabniki vedno 
komuniciramo v znakovnem jeziku. Svoje delo ter specifi čnost gluhote, 
naglušnosti in komunikacije predstavljamo tudi slišečim v okolju, 
otrokom in strokovnim delavcem v osnovnih šolah, vrtcih ter domovih 
za upokojence. Uporabnike obiskujemo tudi na terenu in jim nudimo 
različne oblike pomoči ter svetovanja. V okolju smo prepoznavni in 
sprejeti, kljub temu pa nas pestijo mnoge težave, predvsem zaradi 
neurejenega rednega sistemskega fi nanciranja naše dejavnosti. Ta 
večni boj za sredstva ter dokazovanje pomembnosti in potrebe našega 
obstoja v družbi za nas predstavljajo večni izziv. Tu smo zaradi gluhih in 
naglušnih ljudi, ki nas potrebujejo, in smo zanje življenjskega pomena.

Bogdan Kuhar, predsednik
Vlasta Moškon, sekretarka

Ob 20-letnici delovanja so ob mednarodnem dnevu gluhih organizirali 
kulturne in družabne prireditve ter pripravili likovno razstavo gluhih 
umetnikov iz Kitajske ter razstavo ročnih izdelkov članov društva. Prav 
zaradi povečanja števila članov in obsega dela se je v letu 1986 kot 
tajnica redno zaposlila Terezija Jazbec, ki je bila v društvu zaposlena 
do decembra 1988. Tudi v tem obdobju je društvo aktivno delovalo na 
področju športa, nudenju pomoči članom ter družabništva. 

1. februarja 1989 se je v društvu zaposlila Vlasta Moškon. Društvo je 
še vedno delovalo v prostorih Doma svobode na Vidmu in pričele so 
se aktivnosti za pridobitev primernejših prostorov. Obseg aktivnosti 
se je neprestano povečeval, prav tako število vključenih gluhih in 
naglušnih oseb ter s tem tudi obseg potreb in pomoči članom. Zaradi 
denacionalizacijskega postopka vrnitve prostorov v Domu svobode 
na Vidmu župniji Videm smo dejavnost društva spomladi leta 1996 
preselili v začasne prostore (dvosobno stanovanje) na Cesti 4. julija 66 
v Krškem.

Mejnik za društvo je bila tudi organizacija prireditve ob mednarodnem 
dnevu gluhih, ki smo jo izvedli ob 35-letnici delovanja. Prireditev 
je potekala 27. septembra 1997 v Kulturnem domu v Krškem, v 
njenem okviru pa smo s Kolesarskim društvom Savaprojekt in gluhimi 
kolesarji izpeljali kolesarsko transverzalo po Posavju, košarkarsko 
tekmo med reprezentanco gluhih in Košarkarskim klubom Interier 
Krško, organizirali likovno razstavo udeležencev likovne kolonije iz 
Celja, kulturno prireditev ter družabno srečanje v Hotelu Sremič. Prav 
tako so si udeleženci lahko ogledali kulturnozgodovinske znamenitosti 
Posavja – Valvazorjevo knjižnico, Kapucinsko knjižnico v Krškem, grad 
Rajhenburg, Kostanjeviški grad in galerije ter Forma vivo.

Društvo je v novih prostorih prav zaživelo, oblikovali in izvajali smo 
posebne socialne programe, število članov se je povečevalo in postavljali 
smo si nove cilje, ki smo jih uspešno uresničevali. Naša največja 
želja pa so bili lastni prostori, naša Sončna hiša. Počasi smo zbirali 
sredstva, dobivali donacije in varčevali ter veliko truda vložili v iskanje 
primerne lokacije. Ogledali smo si mnogo različnih lokacij in prebirali 
objavljene oglase ter končno našli primeren objekt, ki je zadovoljil naša 
pričakovanja, možnosti in potrebe. Na Cesti krških žrtev se je prodajala 
hiša, poslovno-stanovanjski objekt, ravno prav velik in primeren za 
potrebe dejavnosti društva. Odkupili smo ga v septembru leta 2006 in 
nadaljevali z zbiranjem sredstev. Del smo jih dobili od Zveze, del pa od 
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gočajo kakovostnejše življenje ter pomagajo pri premagovanju komuni-
kacijskih ovir. Posebni socialni programi, ki se izvajajo v društvu že od 
samega začetka in jih iz leta v leto dopolnjujemo, so namenjeni uporab-
nikom, ki jih soustvarjajo, in so odsev njihovih potreb, saj je temeljni cilj 
združevanja ustvarjanje razmer za popolno vključitev gluhih in naglušnih 
oseb v delovno okolje in družbeno življenje.

Gluhim in naglušnim omogočamo dostop do vseh informacij, do 
katerih težje pridejo, ali pa jih pri reševanju problemov seznanjamo z 
možnostmi pomoči. Našim članom pomagamo s tolmači, ki so zanje 
pogosto edina vez s svetom slišečih. Žal pa še vedno niso na voljo večini 
gluhih študentov, čeprav imajo do njih pravico.

Še naprej bomo uporabljali metode dela, kot so individualna neposred-
na pomoč tolmača pri sporazumevanju z gluhimi ali skupinska pomoč, 
kadar je v sporazumevanje vključenih več družinskih članov, skupine za 
samopomoč …

Skozi leta smo med drugim organizirali različna predavanja s področja 
zdravstva, kulture, izobraževanja in zaposlovanja. Na področju športa 
smo aktivno sodelovali z ostalimi društvi v Sloveniji, zlasti pri organiza-
ciji državnih prvenstev. V zadnjem času smo ustanovili tudi kulturno-
gledališko skupino Vihar, ki se je prvič predstavila na 60-letnici delova-
nja našega društva. Redno se udeležujemo različnih prireditev na občin-
skem nivoju, saj je naš cilj doseči socialno integracijo z družbo slišečih 
ter hkrati negovati in ohranjati specifi čno kulturo gluhih.

Dogajanje v društvu dokumentiramo v prispevkih za glasilo Iz sveta 
tišine ter občinska glasila posameznih občin.

Ves čas tesno sodelujemo z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, 
želimo pa si sodelovati tudi z drugimi organizacijami in institucijami, ki 
imajo stik z invalidi sluha.

Z zadovoljstvom in ponosom se lahko ozremo na prehojeno pot in 
uspehe na področju povezovanja gluhih in naglušnih oseb ter njihovemu 
hitrejšemu, lažjemu in enakopravnemu vključevanju v okolje. Prispevali 
smo k zmanjševanju socialnih stisk in h krepitvi zdravega življenjskega 
sloga. Lahko rečemo, da smo vsa ta leta uspešno delovali in realizirali 
vsebine programov, ki smo jih načrtovali.

Milena Pečovnik, predsednica
Cirila Rogina, sekretarka

Društvo gluhih in naglušnih Koroške

Društvo gluhih in naglušnih Koroške deluje na območju koroške regije 
ter združuje gluhe in naglušne iz dvanajstih občin na Koroškem.

Ustanovljeno je bilo leta 1948, prve prostore pa je imelo v Vuhredu. 
Kasneje se je kupilo hišo v Dravogradu, kjer se je s pomočjo gluhih 
in naglušnih ter prispevkov koroških podjetij začelo urejati društvene 
prostore. Čeprav je bilo potrebno narediti le še fasado in končati nekaj 
manjših del, nam je seli tev preprečila gradnja novega nakupovalnega 
središča. Na željo občine, ki nam je v zameno dala majhno stanovanje, 
smo hišo zapustili. Danes imamo društvene prostore na Trgu 4. julija 
26 v Dravogradu. 

Društvo je v vsej svoji zgodovini v okviru programov nenehno zagota-
vljalo pomoč odraslim gluhim in naglušnim, zlasti tistim, ki so od njega 
oddaljeni ali zaradi bolezni ne morejo prihajati vanj. Pomembno pri-
spevamo k dviganju splošne zavesti o zadovoljevanju posebnih potreb. 
S svojim delovanjem gradimo edinstveni most komunikacije in razume-
vanja med vsemi, ki lahko in znajo prisluhniti, ne glede na to ali slišijo 
ali ne. Imamo široko mrežo zunanjih sodelavcev, s katerimi kakovostno 
sodelujemo, in na ta način lahko hitro ter učinkovito rešujemo različne 
probleme. Opozarjamo na potrebe in pravice ter poskušamo pritegniti 
pozornost drugih institucij in širše javnosti, da bi nas razumeli in upo-
števali. V občini Radlje ob Dravi ter Mestnih občinah Slovenj Gradec 
in Ravne na Koroškem smo aktivno sodelovali pri projektu Občina po 
meri invalidov. Svet invalidov pri Mestni občini Slovenj Gradec je pri 
tem projektu posebej upošteval potrebe naglušnih, saj so v kulturnem 
domu namestili induktivno zanko za naglušne, prav tako tudi v kultur-
nem domu na Ravnah na Koroškem. Pri tem projektu se je zelo izkazala 
predsednica društva Milena Pečovnik, članica Sveta invalidov v Mestni 
občini Slovenj Gradec, ki se je močno zavzemala za namestitev indukcij-
ske zanke. Omenjena zanka naglušnim osebam omogoča, da s pomočjo 
slušnega aparata spremljajo kulturne dogodke in zvok normalno slišijo.

Premalo se zavedamo, da so med nami ljudje s posebnimi potrebami, 
ki se srečujejo z velikimi težavami in vložijo veliko napora, da lahko 
normalno živijo. Ti ljudje so zaradi komunikacijskih ovir izključeni iz 
okolja in družbenega dogajanja. Zato jim društvo vsako leto s pomočjo 
dotacije fi nančnih sredstev Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
pomaga pri nakupu in uporabi tehničnih pripomočkov, ki jim omo-
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bil prvič prisoten tudi tolmač. V tem obdobju so se člani udeležili pet-
dnevnega usposabljanja mladih prostovoljcev teritorialne obrambe,  29. 
septembra 1984 pa je bil v Velenju organiziran mednarodni dan gluhih. 
Dejavnost društva je močno zaživela. Ker je bilo kulturno udejstvova-
nje do takrat šibko, so temu področju namenili veliko pozornosti. V 
veleblagovnici je bila organizirana razstava ročnih del članov in mnogi 
so takrat prvič slišali za obstoj društva. Vse pomembnejše praznike so 
počastili s kulturnim programom.

Oktobra 1985 je društvo svoj sedež preselilo v Velenje, v najemniške 
prostore društva upokojencev. Takrat se je ime društva spremenilo v 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje. S tem se je popestri-
lo delo društva, saj so se povečale možnosti za izvedbo izobraževalnih in 
kulturnih programov. V tem letu so se začeli izvajati tečaji slovenskega 
znakovnega jezika, prizadevali pa so si tudi za razvoj na športnem po-
dročju. 

Leta 1988 je bil na pobudo takratne sekretarke ustanovljen svet staršev 
gluhih in naglušnih otrok, ki je bil prvo tako združenje staršev v 
Sloveniji.

1. aprila 1998 se je društvo preselilo v sedanje prostore, ki so od 
leta 2004 v njegovi lasti. Istega leta je bila ob 35-letnici delovanja 
organizirana kulturna prireditev. V tem času je društvo pridobilo 
status društva v javnem interesu in status reprezentativne invalidske 
organizacije.

Leta 1999 je bila ustanovljena skupina za samopomoč naglušnih, 
imenovana Barbara, po zavetnici rudarjev sveti Barbari, saj je bilo veliko 
članov zaposlenih v rudniku.

Ob 40-letnici so člani začeli zbirati sredstva za nakup aparata za 
zgodnje odkrivanje gluhote, ki so ga namenili slovenjegraški bolnišnici. 
S pomočjo donatorjev in članov so zbrali takratnih 1.213.000 
slovenskih tolarjev oziroma 5.062 evrov. 29. septembra 2007 pa so v 
Velenju organizirali mednarodni dan gluhih.

Medobčinsko društvo gluhih in 

naglušnih Velenje

Začetki delovanja Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje 
segajo v leto 1963. Do takrat sta bili občini Velenje in Mozirje 
vključeni v organizacijo gluhih v Celju, nato pa na pobudo takratnega 
celjskega tajnika Antona Nunčiča postali samostojni. 

Iz zapisnika ustanovnega občnega zbora o reorganizaciji društva 
je razvidno, da se je organizirano delo z osebami z okvaro sluha v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini začelo 31. marca 1963. S sklepom je 
organizacija dobila ime Zveza gluhih Jugoslavije – osnovna organizacija 
za občini Velenje in Mozirje. Občnega zbora se je udeležilo 27 oseb z 
okvaro sluha. Prva redna seja upravnega in nadzornega odbora pa je bila 
21. aprila 1963 v Šoštanju. Začetki so bili skromni, saj ni bilo denarja 
niti prostorov, kjer bi se člani lahko družili. Obstajal pa je dober 
namen. Delo organizacije je bilo usmerjeno v skrb za človeka z okvaro 
sluha in njegovo vključevanje v vse tokove družbe. Eden od namenov 
je bil tudi pomagati sebi in premagovati gluhoto. Gluhi niso želeli 
biti izolirani, ampak so se želeli vključevati v vsa področja življenja in 
dela. V obdobju do leta 1980 je organizacija skrbela za ugotavljanje 
stanja oziroma odkrivanje oseb z okvaro sluha in govora. Veliko se je 
delalo na področju izobraževanja in možnosti zaposlovanja. Pomagalo 
se je socialno šibkim in se jim svetovalo o pravicah in možnostih ter 
tehničnih pripomočkih. Delovanje društva se je fi nanciralo s sredstvi 
delovnih organizacij, občin in državne loterije.

Organizacija slušno prizadetih v Šoštanju je bila prva, ki je leta 1967 
razvila prapor. Razvitje je spremljal bogat program v Kulturnem domu 
Velenje. Ob tej priložnosti je bila v Delavskem klubu razstava del 
gluhih ustvarjalcev.

Leta 1969 so člani na olimpijskih igrah v Beogradu prejeli značko 
za dolgoletno sodelovanje in zasluge za organizacijo ter športno 
udejstvovanje.

V letu 1983 je društvo ob 20-letnici delovanja pripravilo proslavo. 
V dvorani krajevne skupnosti v Šoštanju so pripravili bogat kulturni 
program in podelili priznanja zaslužnim članom. Na tej prireditvi je 

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   236-23780letnica zdgns crke 10.5pik.indd   236-237 9.11.11   18:349.11.11   18:34



238 239

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja 

Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja je bilo ustanovljeno leta 1956. 
Dolgo obdobje delovanja društva je plod navdušenja ustanovnih 
članov in vseh, ki so se vanj včlanili kasneje. Zavest in potreba po 
premagovanju komunikacijskih ovir ljudi z okvaro ali popolno 
izgubo sluha sta nas trdno združili v organizacijo, ki si prizadeva 
članom lajšati težave pri vključevanju v delovno in socialno okolje. 
Prek svojih programov društvo pomembno dopolnjuje javno službo 
socialnega varstva, predvsem pri preprečevanju socialne izključenosti in 
premagovanju komunikacijskih ovir. 

Začetki so bili zelo težki. Bili smo brez prostorov, podnajemniki v 
zasebnih hišah in gostilnah. Med letoma 1965 in 1972 smo imeli 
prostore v drugem nadstropju gradu v Murski Soboti, med letoma 
1972 in 1995 pa je bil sedež društva v majhni garsonjeri. Junija leta 
1995 smo pridobili nove prostore v ulici Staneta Rozmana 11/a v 
Murski Soboti. Največ zaslug za pridobitev prostorov imata Mestna 
občina Murska Sobota in tedanja sekretarka društva Sonja Švenda. Prvi 
predsednik društva je bil Anton Balažic.

Gluhi in naglušni v Pomurju so organizirani v društvo, nestrankarsko 
nevladno invalidsko organizacijo, ki si prizadeva za enakopraven 
položaj ter pravice gluhih in naglušnih v naši regiji. Prek zakonitih 
zastopnikov imamo v društvo vključene gluhe in naglušne otroke ter 
otroke s polževim vsadkom. Temeljni cilj združevanja na lokalnem in 
državnem nivoju je ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in 
naglušnih v življenjsko in delovno okolje ter družbeno življenje.

Imamo status društva v javnem interesu in status invalidske organizacije 
ter delujemo v sedemindvajsetih občinah na območju Pomurja – 
Apačah, Beltincih, Cankovi, Črenšovcih, Dobrovniku, Gornji Radgoni, 
Gornjih Petrovcih, Gradu, Hodošu, Kobiljem, Kuzmi, Križevcih, 
Lendavi, Ljutomeru, Murski Soboti, Moravskih Toplicah, Odrancih, 
Puconcih, Radencih, Razkrižju, Rogašovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, 
Šalovcih, Tišini, Turnišču, Veliki Polani in Veržeju.

Gluhota spada med najtežje invalidnosti, saj doživljenjsko ovira 
govorno socialno komunikacijo, ki se pri slušno prizadetih kaže v trajni 
izoliranosti od slišečega okolja. To pomeni, da so gluhi in naglušni 

V času delovanja društva so se menjavali tako predsedniki kot sekretarji.

Danes Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje deluje na 
območju desetih občin – Mestne občine Velenje, Šoštanja, Šmartnega 
ob Paki, Mozirja, Nazarij, Rečice ob Savinji, Ljubnega, Luč, Solčave in 
Gornjega Gradu. 
Šteje 444 članov, za katere v okviru osmih posebnih socialnih 
programov izvaja številne aktivnosti.

Erika Grobelnik, predsednica
Urška Jakop, sekretarka

Predsedniki:

Rudolf Kešpret, 1963 – 1965

Erika Grobelnik, 1965 – 1974

Bela Krenos, 1974 – 1979

Jana Zajšek, 1979 – 1980

Dragica Oštir, 1980 – 1981

Bela Krenos, 1981 – 1983

Stanko Kolar, 1983 – 1985

Marja Praprotnik, 1985 (pol leta)

Ciril Grobelnik, 1985 – 1987

Igor Mežnar, 1987 – 1993

Erika Grobelnik, 1993 – 2009

Brane Kulovic, 2009 – 2010

Erika Grobelnik, 2010 –

Sekretarji:

Rudolf Bolha, 1963 – 1972

Ivan Marovt, 1972 – 1977

Ljudmila Pečnik, 1977 – 1978

Franc Teran, 1978 – 1979

Fanika Harej, 1979 – 1981

Marjana Senica, 1981 – 1985

Jana Zajšek, 1982 – 1983

Darinka Meh, 1983 – 1995

Marjana Rudolf, 1995 – 2010

Urška Jakop, 2010 –   
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Društvo gluhih in naglušnih Podravja 

Maribor

Naše osnovno vodilo je razumeti in biti razumljen.

V društvu in strokovni službi uresničujemo potrebe gluhih, naglušnih 
in gluhoslepih članov. Izvajamo posebne socialne programe in nudimo 
strokovno pomoč invalidom sluha, ki prebivajo na območju delovanja 
društva in imajo posredni ali neposredni stik z gluhoto, naglušnostjo 
ali gluhoslepoto v vseh življenjskih situacijah ne glede na plačano 
članarino. Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor deluje na 
področju enainštiridesetih občin v Podravju. Strokovno pomoč in 
svetovanje članom med uradnimi urami zagotavljata Milan Kotnik in 
Lidija Salamon.

Društvo deluje kot invalidska organizacija in ima status društva, ki de-
luje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Status smo s skle-
pom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dobili leta 2001.

Kot drugod po Evropi so se tudi gluhi ljudje iz Maribora in okolice 
že v začetku prejšnjega stoletja srečevali ob različnih priložnostih. 
Doumeli so, da le skupaj lahko dosežejo cilje, kot so premagovanje 
komunikacijskih ovir, pomoč gluhim in njihovim družinam v stiski in 
bolezni ter druženje z ljudmi, ki se med seboj razumejo.

Po pripovedovanjih nekaterih starejših članov društva je v Mariboru že 
leta 1908 obstajalo združenje gluhih. Prvi pravi začetki organiziranega 
delovanja gluhih in naglušnih na območju Maribora in Podravja 
oziroma Spodnje Štajerske pa segajo v leto 1933. Dobrodelnost in 
samopomoč ter potrebe po druženju in komunikaciji so bile osnovne 
smernice, ki so jih gluhi Maribora sprejeli daljnega 26. novembra 1933 
na svojem ustanovnem sestanku.

Leta 1935 se je v Velikem adresarju Maribora, Celja in Ptuja, ki ga 
hranimo v društvu, na strani 99 med dobrodelnimi in podpornimi 
društvi pojavilo tudi Društvo gluhonemih za Dravsko banovino s 
sedežem v Mariboru. Imelo je 45 članov, predsednik društva je bil Alojz 
Uršič, tajnik Konrad Uršič, blagajnik pa Bogomir Sagaj. Društvo je 
imelo odprt svoj račun pri Štajerski posojilnici Maribor. 

Tudi v Registru društev v Mariboru, ki ga hranijo v Pokrajinskem 
arhivu Maribor, je zabeleženo, da je bil med leti 1933 in 1940 

ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb ter interesov. Zato si 
kot specifi čna organizacija na temelju dolgoletnih izkušenj solidarnosti 
in samopomoči ter izkušenj s slišečim okoljem s pomočjo slišečih 
posameznikov z znanjem maternega jezika gluhih (kretenj) prizadevamo 
za uveljavljanje specifi čnih potreb gluhih in naglušnih ter pripadnost 
njihovemu socialnemu okolju. Naše delo je usmerjeno k posameznikom 
z namenom preprečevanja njihove socialne izključenosti, premagovanja 
komunikacijskih ovir in lažjega dostopa na trg delovne sile.

Dosedanji predsedniki društva so bili Anton Balažic, Franc Škafar, 
Lidija Gyofi , Štefan Žekš, Tatjana Tkalec, Ignac Jakopina in Karel 
Maček. Sedanji predsednik društva je vnovič Ignac Jakopina.

Tajniki društva od ustanovitve so bili Mirko Plešovnik, Ivan Lah, Ida 
Lucu, Erika Hriberšek, Sonja Švenda in Cvetka Škafar. Sedanji tajnik 
društva je Branko Gornjec.

Letos sta se z najdaljšim, desetletnim delovnim stažem kot tajnika v 
društvu izenačila Sonja Švenda in Branko Gornjec.

Ustanovni člani društva in člani upravnega odbora so Franc Škafar, 
Emilija Lovenjak, Leopold Zorko, Pavla Knaus, Bela Varga, Frančiška 
Zemljič in tajnik Mirko Plešovnik. Člani nadzornega odbora so Peter 
Šneler, Eržika Voroš in Franc Cifer.

Skozi desetletja delovanja smo pridobili znanje in izkušnje, pomembne 
za ljudi z okvaro sluha in govora, ki jih premore redko katera javna 
služba.

Ignac Jakopina, predsednik
Branko Gornjec, sekretar
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• Ohranjanje zdravja 

v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci ter zagotavljanje 
regresiranih in cenovno ugodnih možnosti za krepitev zdravja in 
rekreativne dejavnosti odraslih invalidov sluha. Otvoritev prikolice 
je bila leta 2004. 

• Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje. 

Vsako sredo, petek in občasno v soboto organiziramo srečanja 
in prireditve, kot so praznovanje dneva žena, valentinovega, 
mednarodnega dneva gluhih, novega leta, izleti, druženje s 
tečajniki znakovnega jezika, družabna srečanja ter obdaritev otrok s 
prihodom Dedka Mraza.

• Izdajanje glasila, fotografska- in video dejavnost, spletna 

stran društva, okrogle mize in predavanja. 

Glasilo Naš glas je prvič izšlo junija leta 2000 in je dostopno na 
spletni strani http://www.dgnp-mb.si.

• Tehnični pripomočki. 

Odraslim gluhim in naglušnim osebam pomagamo pri pridobiva-
nju informacij pred nakupom ustreznih tehničnih pripomočkov za 
lajšanje oziroma odpravo posledic delne ali popolne izgube sluha. 
Svetujemo jim tudi, katere tehnične pripomočke uporabljati, na 
primer svetlobno budilko, svetlobno elektronsko varuško, svetlobni 
zvonec, ojačevalce zvoka … V letu 2010 smo s pomočjo donatorja 
Lions Kluba Piramida med enaintrideset gluhih in naglušnih čla-
nov razdelili različne tehnične pripomočke.

• Vsakdanja uporaba računalnika. 

Društvo članom nudi možnost računalniškega izobraževanja ne 
glede na njihovo funkcionalno okvaro sluha in/ali govora, saj 
izobraževanje izvajamo v obliki, ki je razumljiva vsem udeležencem. 
Računalnike smo v veliki donatorski akciji dobili leta 2002 in jih 
šestdeset razdelili med člane.

• Šport in rekreacija. 

V društvu izvajamo različne programe športa in rekreacije, kot so 
pikado, bovling, balinanje, šah, rekreativna telovadba, odbojka na 
mivki, mali nogomet, odbojka, orientacijski tek, tenis, smučanje, 
športni ribolov in rekreativno plavanje. V športni sekciji sodeluje 
petinšestdeset gluhih in naglušnih športnikov.

predsednik društva Viljem Hochwald, ki je stanoval v Smetanovi ulici 
30, tajnik pa Bogomir Sagaj iz Medvedove ulice 28.

Po petih letih delovanja je mariborsko društvo priredilo množično 
srečanje vseh gluhih takratne Kraljevine Jugoslavije. Delovanje društva 
je tako dobilo državno razsežnost. Po pripovedovanju še živečih 
sorodnikov takratnih članov društva so gluhi Mariborčani v svoji 
organizaciji nudili delovno in denarno pomoč obolelim, ostarelim in 
osamljenim sočlanom. Prav tako so pričeli razvijati svojo govorico, da 
so se lahko sporazumevali. Med nemško okupacijo je bilo prepovedano 
delovanje vseh slovenskih organizacij, združenj in društev, prav tako 
se ni več smelo uradno uporabljati slovenskega jezika. Kljub temu so 
gluhi še ostali v stiku, saj so potrebovali komunikacijo. To je spoznal 
tudi okupator in zanje leta 1942 organiziral prvi nemški govorni 
tečaj za slušno prizadete. Gluhi so ga izkoristili za vzdrževanje stikov, 
informiranje in medsebojno pomoč.

Po koncu druge svetovne vojne so se časi spremenili. Organizacija gluhih 
je postala aktivni del družbe ter prevzemala naloge omogočanja enakih 
pogojev za življenje in delo ljudi z drugačnimi možnostmi in potrebami.

V društvu s posebnimi socialnimi programi svetovanja, informiranja in 
pomoči odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim na njim razumljiv 
način ter s posebnimi tehnikami in oblikami neposredne komunikacije 
pomagamo pri prepoznavanju, preprečevanju in odpravi negativnih 
posledic njihovih različnih življenjskih in delovnih situacij ter odločitev. 
Prav tako pomagamo preprečevati posledice socialne izoliranosti, ki je 
ena izmed najtežjih posledic izgube sluha.

V društvu izvajamo več programov:

• Pomoč odraslim gluhim, naglušnim in gluhoslepim 

osebam za samostojno in enakovredno vključevanje v 

življenjsko in delovno okolje. 

Strokovna pomoč je najbolj pomembna storitev, ki jo strokovna 
služba za gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike izvaja vse dni v 
letu.

• Pomoč ostarelim ter bolnim gluhim, naglušnim in 

gluhoslepim na domu. 

Posameznim uporabnikom programa nudimo pomoč pri oskrbi 
na domu, ki vključuje družabništvo med ljudmi z enakimi 
komunikacijskimi ovirami. Program smo začeli izvajati leta 2000.

80letnica zdgns crke 10.5pik.indd   242-24380letnica zdgns crke 10.5pik.indd   242-243 9.11.11   18:349.11.11   18:34



244 245

Društvo gluhih in naglušnih Severne 

Primorske

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske ima sedež v najmlajšem 
slovenskem mestu Novi Gorici. Temeljni kamen za izgradnjo novega 
mesta so postavili 13. junija 1948, saj je po drugi svetovni vojni Gorica 
pripadla Italiji, s čimer je velik del Goriške, Posočja in Spodnje Vipavske 
doline izgubil svoje središče. Mesto, ki so ga zgradile pridne roke ude-
ležencev mladinskih delovnih brigad z območja celotne Jugoslavije, je 
kmalu dobilo tudi svoje Društvo gluhih in naglušnih. Največ zaslug za 
to ima pokojni Štefan Venko. Po njegovih besedah se je gibanje slušno 
prizadetih na takratnem ozemlju pričelo že 15. maja 1949. Navezal je 
prvi stik s takratno zvezo gluhih in naglušnih ter pričel pogovore o usta-
novitvi društva na Primorskem. 

1. januarja 1952 je bilo ustanovljeno poverjeništvo za Slovensko 
Primorje s sedežem v Idriji, od koder je bil Štefan Venko doma. 
Zbiranje podatkov, hoja od vrat do vrat, od vasi do vasi, se je 
obrestovala. 

9. avgusta 1953, ko je imela Nova Gorica komaj pet let, je bila 
ustanovljena Okrajna organizacija Zveze gluhih Nova Gorica. Na 
lepo sončno nedeljo se je zbralo 42 delegatov, ki so zastopali 110 
registriranih oglušelih.

Novo ustanovljeno društvo je sprva delovalo brez lastnih prostorov. 
Večina dela je bila opravljena za domačo mizo, sestankovali pa so v 
gostilnah. Kasneje so dvakrat na teden dobili v uporabo prostore v 
takratnem hotelu Argonavti, od tam pa so se preselili v prostore doma 
upokojencev.

Iz leta v leto so se borili za prostor, ki bi jim bil vedno na voljo in v 
katerem bi bilo možno izvajati različne društvene aktivnosti. Goreča 
želja se jim je uresničila leta 1983 ob 30-letnici delovanja društva. 
Mestna občina Nova Gorica je društvu v brezplačni najem za nedoločen 
čas podarila prostore v Solkanu. Člani so jih prenovili z veliko vnemo, 
saj so se zavedali, da so končno dobili prostor, kjer bodo vedno 
razumljeni in dobrodošli.

V Solkanu je društvo delovalo do leta 2000, ko smo zaradi 
denacionalizacijskega postopka čez noč ostali brez prostorov. Občina 

• Tečaji slovenskega znakovnega jezika, neznanih in 

tujih besed – opismenjevanje odraslih gluhih oseb v 

znakovnem jeziku. 

Tečaje s tolmačicami slovenskega znakovnega jezika organiziramo 
jeseni in pozimi. V sodelovanju s Svetom invalidov Mestne občine 
Maribor pa smo leta 2010 pripravili usposabljanje občinskih in 
upravnih delavcev, ki so v stiku z invalidi sluha.

• Tečaji slovenskega znakovnega jezika za slišeče. 

V društvu izvajamo začetni in nadaljevalni 40-urni tečaj 
znakovnega jezika za slišeče. Leta 2002 je Republika Slovenija 
sprejela Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in gluhim 
osebam uradno podelila pravico do uporabe znakovnega jezika 
ter informiranja v njim prilagojenih tehnikah. V letu 2011 je v 
tečaje slovenskega znakovnega jezika vključenih že več kot petdeset 
slišečih oseb.

• Kultura gluhih in naglušnih. 

Organiziramo različne kulturne prireditve, na katerih nastopajo 
gluhi in naglušni ustvarjalci. Septembra 2010 smo nastopili na 
kulturnem večeru invalidov Mestne občine Maribor.

Zaradi izgube sluha so člani lahko upravičeni do slušnega aparata, 
oprostitve plačevanja RTV naročnine in plačila turistične takse ter do 
udeležbe pri vseh aktivnostih v društvu.

Bedrija Črešnik, predsednik
Milan Kotnik, sekretar
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Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 

Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

V Dravinjski dolini je že sredi prejšnjega stoletja živelo veliko gluhih 
in naglušnih oseb, med katerimi so bili najbolj znani Jurij Tomažič, 
Štefan Gaber, Avguštin Jelenko, zakonca Mavc in Maurin. Imeli so svoje 
čevljarske delavnice, Štefan Gaber pa je bil ustanovitelj prve pekarne 
in slaščičarne v Slovenskih Konjicah. Bili so člani Društva gluhih in 
naglušnih v Celju, vendar so se redno zbirali v Slovenskih Konjicah, na 
takratni Partizanski 15, v stanovanju Jurija Tomažiča in njegove družine. 
Že takrat so si želeli, da bi nekoč imeli svoje društvo. 

Minila so desetletja, ideja o ustanovitvi lastnega društva pa je dozorevala. 
Temu so botrovale predvsem vedno večje potrebe gluhih in naglušnih, 
ki jih sami nismo znali niti zmogli reševati, ter želja po druženju s sebi 
enakimi. Do Celja je bilo daleč in prenaporno, predvsem za starejše in 
mlade, ki niso imeli lastnega prevoza, z avtobusne postaje pa je bilo del 
poti treba tudi prehoditi. Prav zaradi tega smo se največkrat srečevali kar 
pri Matevžu in Ireni Marinko. Izmenjavali smo izkušnje, si pomagali, 
se družili, vse pogosteje pa je bila tema pogovorov ustanovitev lastnega 
društva. Minilo je nekaj časa, naše zahteve in cilji so postali jasni. Želeli 
smo si društvo v domačem okolju, med svojimi, kjer bomo lahko deležni 
vsakodnevne pomoči, samostojni in neodvisni. Jeseni leta 2000 smo 
oblikovali iniciativni odbor in pripravili načrt dela, prva naloga pa je 
bil popis gluhih in naglušnih, ki so živeli na območju občin Slovenske 
Konjice, Zreče in Vitanje, ter pridobitev njihove podpore. Zbrali smo 
štirideset podpisov, kar nam je potrdilo, da so naše želje resnične in 
utemeljene. Istega leta smo pripravili vso potrebno dokumentacijo, pri 
čemer je bila najbolj aktivna Katarina Marinko. Nase je prevzela levji 
delež vsega dela in obveznosti, dajala je pobudo, obenem pa opravljala 
administrativna dela in pogovore ter usklajevala aktivnosti. Stala nam 
je ob stani in vedno našla besedo tolažbe ali spodbude, ki nam je 
vlila novih moči za doseganje začrtanih ciljev. Najprej smo za pomoč 
prosili tedanjega župana občine Slovenske Konjice Janeza Jazbeca, ki 
je pozdravil pobudo za ustanovitev društva ter nam dal besedo, da bo 
osebno in na občinski ravni podpiral potrebe gluhih.

25. maja 2001 smo imeli v prostorih gostilne Konjičanka ustanovno 
skupščino, ki ji je prisostvovalo sedemindvajset gluhih in naglušnih oseb 
ter povabljeni gostje. Vabilu sta se odzvala tudi takratni predsednik in 

nam ni mogla pomagati, saj drugih primernih prostorov za naše 
delovanje ni imela. Na pomoč so nam priskočili mediji, ki so javnost 
obveščali o nastali situaciji, in kmalu smo dobili ponudbo za najem 
prostora pri nekdanji restavraciji Zvezda. To je bila za nas v dani 
situaciji najboljša rešitev, saj se nam je mudilo z izselitvijo. Prostore 
smo preuredili skupaj z lastnikom in jih na novo opremili. Leta 2003 
so prostori zamenjali lastnika in le vprašanje časa je bilo, kdaj se bomo 
morali spet seliti.

Znova smo se podali v boj za prostore. Vanj smo vložili veliko truda, 
fi nančno pa so nas podprli Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 
Fundacija za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
ter delno tudi lokalne skupnosti. Tako smo leta 2006 lahko končno 
vstopili v prostore našega lastnega društva. 

Že nekaj let smo na svojem in veliko lažje je delati, ko veš, da te nihče 
ne more vreči na cesto ter da bodo v te prostore še desetletja prihajali 
novi gluhi in naglušni uporabniki, za katere bo društvo vedno drugi 
dom.

Sonja Trampuž, predsednica
Mojca Komel, sekretarka
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Leta 2005 smo prek programa javnih del prvič zaposlili delavko, ki je 
pomagala sekretarki društva, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve pa nam je podelilo status društva v javnem interesu na področju 
socialnega varstva ter status invalidske organizacije. Od ustanovitve 
smo si tudi prizadevali, da bi nas Zveza sprejela pod svoje okrilje kot 
rednega člana. Vsako leto smo upali na to, želja pa se nam je uresničila 
2. novembra 2005, ko je upravni odbor Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije sprejel sklep, da postanemo redni člani Zveze. 22. 
junija 2006 je sklep potrdila tudi zvezna skupščina. To je bil za nas 
prelomni dogodek, saj smo si zagotovili redno fi nanciranje iz sredstev 
Fundacije za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. 
Postali smo enakopravni, fi nančni položaj društva se je bistveno 
izboljšal, vse to pa nam je dalo dodatno moč in zagon za kakovostno 
izvajanje socialnih programov.

Število članov se je iz leta v leto povečevalo, naraščal pa je tudi obsega 
dela. Zaposlitve prek javnih del za naše društvo niso bile več primerna 
rešitev, saj so se strokovne delavke menjavale vsako leto. Uporabniki so 
postajali nezadovoljni, slovenskega znakovnega jezika se v enem letu ne 
da osvojiti, posledično je bila otežena komunikacija, arhivi so postajali 
neurejeni in neprestano je bilo potrebno nekoga uvajati v delo. Želeli 
smo profesionalnega sekretarja, ki bo v društvu zaposlen s polnim 
delovnim časom, tako kot v ostalih dvanajstih društvih. Želja se nam je 
uresničila na začetku leta 2008, čeprav so nam mnogi očitali, da naše 
društvo ne potrebuje profesionalnega sekretarja. Vedno znova smo se 
morali zagovarjati in jim pojasnjevati, da gluhi zaradi komunikacijske 
oviranosti potrebujemo nekoga, ki nam je v nujnih primerih na voljo 
štiriindvajset ur dnevno, zato našega društva ne gre enačiti z gasilskim 
ali upokojenskim.

Pridno smo delali na vseh področjih – socialnem, športnem in 
kulturnem. Z željo, da izboljšamo vsakdan invalidov sluha, se bomo s 
trdim delom trudili še naprej.

Matevž Marinko, predsednik
Vanja Marinšek, sekretarka

sekretar Društva gluhih in naglušnih iz Celja. Najprej smo potrdili 
predlagane člane izvršnega in nadzornega odbora in nato z dvigom rok 
soglasno še temeljni akt društva. Za predsednika smo izvolili Matevža 
Marinka, za sekretarko pa Katarino Marinko. Po končanih volitvah je 
bilo veselje neizmerno. Vsak je želel z drugimi deliti svoje zadovoljstvo, 
mnenja in predloge.

19. junija 2001 smo društvo registrirali na Upravni enoti Slovenske 
Konjice ter ga vpisali v register društev, za tem pa so organi društva 
pričeli z delom. Na občino smo poslali vlogo za dodelitev društvenega 
prostora in v najem dobili pisarno na Mestnem trgu 17 v Slovenskih 
Konjicah, v kateri smo še danes. Prostor je resda majhen, vendar se v 
njem dobro počutimo. Opremili smo ga po svojih zmožnostih, saj za 
novo pohištvo nismo imeli denarja. Zdravstveni dom nam je podaril 
pisalni mizi in počasi smo si uredili naš drugi dom, kot društvo radi 
imenujemo gluhi. Že na začetku smo se trudili, da bi socialni programi 
zaživeli v čim večji meri. Poleg sekretarke je bila pri tem nepogrešljiva 
Dragica Čander, ki nam je prostovoljno in nesebično pomagala. Veliko 
smo sodelovali tudi z Mestnim društvom gluhih Ljubljana. Leta 
2002 smo bili sprejeti v Športno zvezo gluhih Slovenije, kar nam je 
omogočilo sodelovanje na športnem področju.

V prvih letih delovanja smo se soočali z veliko fi nančno stisko. 
Članarina in donacije občin so predstavljale naš edini vir dohodka. 
Mnogokrat smo lastne prihranke porabili za nakup pisarniškega 
materiala ali plačilo položnic. Po pomoč smo se obračali na različna 
podjetja, krajevne skupnosti in druge organizacije na območju naših 
treh občin. Mnogi so se odzvali in nas podprli po svojih zmožnostih, 
med njim tudi tuja podjetja, kot je Jöbstl  Spedition iz Avstrije, ki 
nam je podarilo fi nančna sredstva in pisarniški material. Zelo smo 
se razveselili tudi pomoči Lions kluba iz Slovenskih Konjic, kjer so 
opazili našo stisko in nam podarili računalnik z monitorjem, tiskalnik, 
telefaks, fotokopirni stroj, videorekorder in televizijski sprejemnik. 
Vsi pripomočki so nam bili v veliko pomoč pri delu in nekatere 
uporabljamo še danes. Leta 2004 so se stvari pričele premikati na 
bolje. Naziv društva smo spremenili v Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, občine pa 
so izdale potrdila o javnem delovanju društva na lokalnem območju 
ter v njih zapisale, da delujemo v dobrobit sočloveka ter v skladu in z 
upoštevanjem kodeksa etičnih načel.
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V društvo so redno zahajali tudi mlajši člani in začeli smo prirejati 
različne aktivnosti, zlasti športne, ki imajo v zgodovini društva posebno 
mesto. Imeli smo mnogo uspešnih športnic in športnikov, posebej pa 
je razvoj športa zaznamovala Lojzka Meglič iz Tržiča, nosilka številnih 
državnih priznanj in olimpijskih odličij ter večkratna najboljša gluha 
športnica Slovenije, ki so jo leta 1996 proglasili tudi za najboljšo 
invalidno športnico Slovenije. Za njeno uspešno mednarodno kariero 
so ji v rojstnem Tržiču ob zaključku športne poti podelili naslov častne 
občanke.

Leta 1995 se je društvo preimenovalo v Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih za Gorenjsko Auris. Pod vodstvom predsednika Zdenka 
Tomca in sekretarke Zlate Crljenko je s pomočjo članic in članov 
pridobilo lastne prostore na Hujah 23/a. Izjemen prispevek obeh k 
razvoju društva predstavlja njuno življenjsko delo, za kar smo se jima 
posebej zahvalili na slavnostni akademiji ob mednarodnem dnevu 
gluhih v Tržiču leta 2010. Sredstva za nakup objekta smo dobili od 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pot do lastnih prostorov 
je bila težka in mukotrpna, potrebnih je bilo nešteto pogovorov, 
dogovorov, odrekanja, prostovoljnega dela in prispevkov, donacij 
ter dobrodelnih dejanj. Pomembno vlogo pri tem je imel takratni 
predsednik Zdenko Tomc, ki je osebno obiskal številne podjetnike na 
Gorenjskem in zbral zavidljivo vsoto prispevkov, namenjenih ureditvi 
prostorov. Zaradi srčnosti ter skupne vizije članic in članov se danes 
lahko pohvalimo, da imamo sodobno društvo in prostore, v katerih 
izvajamo številne posebne psihosocialne programe.

Pridobitev lastnih prostorov, ki smo jih opremili s pomočjo sredstev 
Fundacije za fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, je 
pomemben mejnik v zgodovini društva, saj nam je to dalo nov zagon. V 
letu 2005 je bila v okviru društva ustanovljena skupina Nove korenine, 
v kateri so se povezale nevladne organizacije iz upravne enote Kranj, ki 
delajo na področju skrbi za starostnike in bolne, organizacije skupin za 
samopomoč ter preventive. Skupina skrbi za pravice starejših in bolnih, 
ozavešča o zdravem in kakovostnem načinu življenja ter javnost obvešča 
o programih svojih članic.

Lastni prostori nam omogočajo tudi prijave na lokalne, regionalne 
in državne razpise ter projekte Evropskega socialnega sklada. V letu 
2008 smo na razpisu Ministrstva za kulturo kot najbolje ocenjeni 
uspeli s projektom Zaposlovanje in usposabljanje gluhih in naglušnih 
ter vključevanje v širše družbeno okolje prek sodobne in tradicionalne 

Medobčinsko društvo gluhih in 

naglušnih za Gorenjsko

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj 
je v letu 2010 praznovalo častitljivih 55 let delovanja. V sodelovanju 
z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter občino Tržič smo 
organizirali mednarodni dan gluhih Tržič 2010, kjer smo z veličastno 
slavnostno akademijo počastili jubilej našega društva. 

Društvo gluhih v Kranju, z uradnim nazivom Organizacija zveze gluhih 
Jugoslavije – okrajni odbor Kranj, je bilo ustanovljeno 12. decembra 
1955. Prvi predsednik je bil Franc Bitenc iz Tržiča. Ob ustanovitvi je 
bilo registriranih 129 članov iz petih občin gorenjske regije. Novousta-
novljena organizacija je izdelala prvi socialno-humanitarni program. 
Svojim članom je pomagala pri iskanju zaposlitve ter številnih pravnih in 
upravnih zadevah, socialno šibkim so nudili denarno pomoč in mnogim 
pomagali pri reševanju stanovanjske problematike. Društvo je imelo se-
dež v Kranju, delovalo pa je v enem samem prostoru le v popoldanskem 
času. Iz leta v leto se je vanj vključevalo vse več novih članic in članov, 
zato so ga sčasoma začele sofi nancirati vse gorenjske občine in državna 
loterija. Čez dve leti se je preselilo v skladiščni prostor, velik dvajset 
kvadratnih metrov, ki so ga člani s prostovoljnim delom preuredili sami. 
Kmalu je sledila nova selitev v prostore ljudske kuhinje v Kranju. 

Prizadevnost, pridnost ter požrtvovalnost članic in članov se je kazala na 
mnogih področjih, zlasti na področju kulture, kjer so aktivno delovali v 
gledaliških skupinah in folklori, kar je botrovalo tudi organizaciji prve 
medrepubliške manifestacije folklornih ansamblov slušno prizadetih 
Jugoslavije. Kot odlični organizator množičnih prireditev se je društvo 
izkazalo že leto kasneje, ko je v Škofj i Loki organiziralo mednarodni 
dan gluhih. Ob tej priložnosti je bila po zaslugi fi latelista in kasneje 
dolgoletnega predsednika Zdenka Tomca izdana tudi posebna poštna 
znamka. Leta 1983 je Zdenko Tomc postal novoizvoljeni predsednik 
društva, tajnica pa Zlata Crljenko, ki je prva redno zaposlena 
sekretarka v zgodovini društva. Delo v društvu je zaživelo, vrstila so se 
predavanja, kvizi, prijateljska srečanja in druženja. Tajnica, ki je bila 
hkrati tolmačica, je pomagala gluho populacijo vključiti v delegatski 
sistem, saj so z njo lahko hodili na sestanke skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti, kar je pripomoglo k naši prepoznavnosti na 
lokalnem nivoju. Gluhim in naglušnim sta iz anonimnosti pomagala 
tudi televizijska oddaja Prisluhnimo tišini in glasilo Iz sveta tišine. 
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Društvo gluhih in naglušnih Koper

Prva zamisel o nastanku društva v Kopru se je rodila leta 1945. V 
Zavodu za korekcijo sluha in govora v Portorožu je delala Milka Vuga, 
ki se je z ravnateljem Vinkom Rupnikom večkrat pogovarjala o tem, da 
bi mladi gluhi – šolo jih je takrat obiskovalo devetdeset – po zaključku 
izobraževanja potrebovali prostor, kjer bi se lahko srečevali in si med 
seboj pomagali. Od prve zamisli do ustanovitve društva je preteklo še 
nekaj let.

Med leti 1950 in 1955 so se v Sloveniji ustanavljala društva slušno 
prizadetih, za gluhe pa so skrbeli na okrajnih odborih. V začetku leta 
1952 je bilo ustanovljeno poverjeništvo Zveze gluhih Slovenije za 
Primorsko, ki je imelo sedež v Idriji, kmalu pa so bila ustanovljena tudi 
društva pri okrajnih odborih Nove Gorice, Sežane, Postojne in Kopra.

16. januarja 1955 je bila ustanovljena okrajna organizacija Zveze gluhih 
Koper. Slovensko Primorje je imelo dobro organizirana okrajna društva, 
v katerih so delali prostovoljci in aktivisti okrajnih ljudskih odborov. Tri 
občinske organizacije iz Sežane, Postojne in Kopra so se 24. junija istega 
leta združile v eno Okrajno organizacijo gluhih Koper, novi odbor 
pa je uredil evidenco gluhih na območju treh obalnih občin. Sedež 
društva je bil v Kopru, v prostorih stare tiskarne na Župančičevi 18, 
ki jih je bilo potrebno temeljito obnoviti. Nekateri so bili brez vode, 
elektrike, vrat in oken. Obnovili so jih z družbeno denarno pomočjo in 
s pomočjo Zveze, predvsem pa s pomočjo članov, ki so v obnovo vložili 
veliko prostega časa in znanja. Uredili so pisarno, dvorano, delavnico, 
čitalnico in spalnice. Načrtovane so bile tudi delavnice za poklicno šolo 
gluhih in obrati za delo, kar se žal ni uresničilo.

Poslanstvo društva je bilo ves čas enako – pomoč gluhemu in 
naglušnemu človeku na vseh področjih življenja in dela. Društvo ima 
specifi čno strukturo članstva, gluhe in naglušne, za katere so značilni 
nizka izobrazba, slabo plačana delovna mesta, slaba pismenost, slabo 
razumevanje besed in posledično slab socialni položaj. Zato pomoč 
poiščejo v društvu, kjer dobijo informacije in pojasnila v obliki totalne 
komunikacije, ki je ne izvaja nobena druga ustanova na tem področju.

Na kulturnem področju je bilo naše društvo pobudnik praznovanja 
mednarodnega dne gluhih. Lahko se pohvalimo tudi s televizorjem, ki 
smo ga imeli prvi v Sloveniji. Leta 1962 nam ga je podaril glavni odbor 

umetnosti. V okviru projekta smo lahko zaposlili dve težko zaposljivi 
naglušni osebi in postavili spletno stran društva, ki pomembno vpliva 
na prepoznavnost. Uspešno sodelujemo tudi s podjetjem Racio Social iz 
Celja, s katerim smo kot partner sodelovali na mednarodnem projektu 
'Znakovna knjižnica', letos pa sodelujemo tudi na projektu 'Prehod 
mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela', ki je bil izbran na 
razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z lastnimi 
prostori se nam odpirajo številne možnosti za zaposlovanje gluhih in 
naglušnih, spogledujemo pa se tudi z mislijo o ustanovitvi invalidskih 
delavnic v skladu z novo sprejetim Zakonom o socialnem podjetništvu.

Čas nezadržno teče in letos mineva šestinpetdeseto leto delovanja 
našega društva. Zvesto sledimo začrtani poti in delujemo v korist in 
zadovoljstvo naših uporabnikov. Iskrena hvala vsem, ki nam na tej poti 
nesebično pomagajo.

Boris Horvat, predsednik
Zlata Crljenko, sekretarka
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Društvo gluhih in naglušnih Celje

Društvo gluhih in naglušnih Celje je bilo ustanovljeno 
28. okto bra 1948, pokrivalo pa je celjsko, velenjsko in posavsko regijo.

Ob ustanovitvi ni imelo društvenih prostorov, zato so se člani 
najpogosteje sestajali v stanovanjih posameznikov. Leta 1952 je dobilo 
svoj prvi poslovni prostor, njegova lokacija pa se je večkrat zamenjala. 
Ena zadnjih lokacij je bila na Gregorčičevi ulici 6 v Celju.

Načrtno reševanje prostorske problematike se je začelo leta 1986, ko je 
društvo od Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije dobilo starejšo 
enostanovanjsko hišo. Pod vodstvom tedanjega sekretarja Adema 
Jahjefendića in predsednika Mirana Kolarja so pridobili gradbeno 
dokumentacijo in izpeljali akcijo zbiranja fi nančnih sredstev. Na pomoč 
so jim priskočila nekatera podjetja ter Novi tednika in Radio Celje 
z akcijo Pomagajmo. S prostovoljnim delom so pomagali tudi člani 
društva, ki se še danes radi pohvalijo, da so prostori rezultat njihovega 
dela. Uradna otvoritev je bila 26. septembra 1992. Od takrat je sedež 
društva na Lešničarjevi ulici 5 v Celju. 

Danes pokrivamo dvajset občin širše celjske, savinjske in kozjanske 
regije. Imamo status društva v javnem interesu in status invalidske 
organizacije. V društvo je včlanjenih 584 članov, od tega 121 gluhih, 
243 naglušnih in 2 gluhoslepi članici, ostali pa so podporni člani, ki so 
prijatelji ali sorodniki članov.

Društvo gluhih in naglušnih Celje je edino društvo v Sloveniji, ki je 
leta 1991 ustanovilo invalidsko podjetje Zaupanje, katero zaposluje 
deset oseb, med njimi tudi gluhe. Izvaja zaključna dela v gradbeništvu, 
kot so slikopleskarstvo, fasaderstvo, keramičarstvo in parketarstvo. 
Ustanovljeno je bilo z namenom zagotavljanja zaposlitve in socialne 
varnosti gluhim in naglušnim osebam.

Aleš Peperko, predsednik
Sibila Čater, sekretarka

Zveze gluhih Slovenije, prostori društva pa so bili premajhni za sprejem 
vseh članov in njihovih svojcev, ki so si želeli ogledati program v takrat 
še črno-beli tehniki.

V sedemdesetih letih sta bila med društvi z navdušenjem sprejeta 
šaljivo tekmovanje Igre brez meja ter športne igre Alpe-Adria, katerih 
pobudnik je bilo prav naše društvo.

V osemdesetih letih smo dali pobudo za televizijsko oddajo 
Prisluhnimo tišini, ki so jo najprej predvajali na Televiziji Koper, 
kasneje pa na Televiziji Slovenije.

Poseben pečat društvu je v štiriindvajsetih letih dela dal dolgoletni 
sekretar Milan Gojak. Organiziral je številna kulturna, izobraževalna in 
družabna srečanja, ki so bila za gluhe velikega pomena.

Koprsko društvo so od začetka do danes vodili predsedniki Franc 
Pribac, Edvard Vodopivec, Igor Bordon, Liljana Tuljak, Stanko Bolčič, 
Alojz Cencič, Edvard Poniž, Igor Bordon, Želimir Božič, Alojz Cencič, 
Peter Vrabec, Igor Bordon ter Antonija Selišnik. Delo sekretarja društva 
pa so opravljali Ljudmila Vuga, Štefan Venko, Milan Gojak, Edvard 
Poniž, Anica Radovac, Metoda Pavlica, Tatjana Frančeškin, Laura 
Leban, Tatjana Frančeškin in Sonja Bordon.

Skozi zgodovino društva se je zamenjalo precej sekretarjev in 
predsednikov. Čisto vsak pa je v življenje in delo gluhih in naglušnih 
prinesel nekaj novega in dobrega.

Tončka Selišnik, predsednica
Sonja Bordon, sekretarka
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• oktober 2002: 

predstavitev referata na Prvem slovenskem kongresu socialnega dela 
v Portorožu;

• januar 2003: 

prva pridobljena sredstva Fundacije za fi nanciranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij za izvedbo socialnih programov društva;

• april 2003: 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije društvo sprejme med 
redne člane;

• julij 2003:

predstavitev referata na 14. svetovnem kongresu gluhih v 
kanadskem Montrealu;

• november 2003 – februar 2005: 

aktivno sodelovanje z radiem Poslovni kanal in Kaos pri 
ozaveščanju družbe o gluhih;

• januar 2004: 

društvo pridobi status invalidske organizacije in društva v javnem 
interesu;

• februar 2004: 

oglas 'Sem gluh, nisem neumen' na Televiziji Slovenije;
• julij 2004:  

izvedba projekta 'Prepoznate gluhe?' na velikih plakatih po vsej 
Sloveniji;

• april 2005: 

sodelovanja gluhih na Festivalu prostovoljstva;
• 2007 – 2008: 

sodelovanje pri pripravi projekta mesta Ljubljana 'Mesto prijazno 
invalidom';

• september 2007:

ozaveščanje slišečih z akcijo na plakatih 'Tudi gluhi so 
enakopravni';

• junij 2010: 

obeležitev 10-letnice delovanja društva;
• januar 2009: 

v društvu se redno zaposli sekretarka;
• marec 2010: 

gluhi prostovoljci obnovijo društvo, iz sredstev Fundacije za 
fi nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij pa se kupi 
novo opremo.

Mestno društvo gluhih Ljubljana

Mestno društvo gluhih Ljubljana ima sedež na Trubarjevi 24 v 
Ljubljani. Njegovi člani so predvsem gluhe osebe. Ustanovljeno je bilo 
leta 1998 in je med mlajšimi društvi gluhih in naglušnih v Sloveniji. 
Starejše je le od Društva gluhih in naglušnih iz Slovenskih Konjic. Med 
člani ima najvišji odstotek gluhih v Sloveniji.

Združuje 306 članov, od tega 91,6 odstotkov gluhih in 8,4 odstotkov 
naglušnih, oseb s polževim vsadkom ter slišečih. Člani so pretežno 
starejši. Največ energije usmerja v program usposabljanja za aktivno 
življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih, kar je tudi najpomembnejši program društva. Cilji 
društva so negovanje, razvijanje in širjenje kakovostne in prilagojene 
komunikacije ter omogočanje uveljavljanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin gluhih.

Osnovni namen društva je, da imajo člani svoje prostore na lokaciji, 
dostopni ne glede na prevozno sredstvo in fi zične sposobnosti. Vse 
potrebne informacije in pomoč dobijo v prostorih v centru mesta, do 
katerih je enostavno priti, kar omogoča pogosta srečanja in druženje.

Ustanovitev, pridobitev prostorov, fi nanciranje in delovanje društva:

• november 1998:

ustanovitev Mestnega društva gluhih Ljubljana;
• januar 1999: 

upravna enota Mestne občine Ljubljana potrdi statut društva;
• april 1999: 

Mestna občina Ljubljana društvu v brezplačno uporabo dodeli 
prostore na Trubarjevi 24, Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije pa zavrne vlogo društva za sprejem pod njeno okrilje;

• maj 1999: 

svečana otvoritev prostorov društva;
• junij 1999: 

prva pridobljena sredstva za programe iz javnega razpisa Mestne 
občine Ljubljana na področju sociale;

• avgust 2001: 

nepričakovana smrt soustanoviteljice in predsednice društva Maje 
Repše;

• oktober 2002: 

sodelovanje na Prvem festivalu nevladnih organizacij Lupa v 
Cankarjevem domu;
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zlasti na področjih folklore, prepevanja v jeziku gluhih in gibanja 
telesa ter priprave in izvedbe gledaliških uprizoritev. Folklorna skupina 
gluhih Veselje in pevska skupina Solze sta društveni zvezdi stalnici, 
katerih člani in članice pridno vadijo ter nastopajo po vsej Sloveniji. 
Med našimi člani so tudi dobri igralci in igralke. Njihovi nastopi na 
gledaliških odrih so vedno nagrajeni z ovacijami. Aktivni smo tudi na 
likovnem področju, član naših vrst pa je slikar Drago Jerman. Med 
pomembne kulturne dogodke uvrščamo:

• 1999 – 2010: 

vsako leto organiziramo in izvedemo kulturni program v počastitev 
mednarodnega dneva gluhih;

• junij 2000: 

premiera gledališke priredbe Matiček se ženi, nastopajoči gluhi 
amaterski igralci in igralke, režija Ivana Đilas, tri ponovitve;

• junij 2001: 

premiera gledališke igre Otroci manjšega boga, uspešna 
kombinacija gluhih in slišečih igralcev, dve ponovitvi;

• september 2002: 

likovna kolonija in razstava gluhih likovnikov v mestni hiši;
• april 2003:

udeležba na mednarodnem fi lmskem festivalu v Amsterdamu 
'Gluhi v sliki';

• januar 2004: 

premiera fi lmskega projekta 'Luč prijateljstva';
• maj 2005: 

premiera in ponovitev gledališke predstave Skrivnosti v Kulturno-
umetniškem društvu France Prešeren;

• julij 2006:  

izdaja prevoda knjige 'Ali slišimo gluhe? Na koliko decibelih?';
• januar 2007: 

fotografska razstava v ljubljanskem nakupovalnem središču 
Citypark;

• februar 2007: 

ustanovitev folklorne skupine Veselje, ki je v obdobju od leta 2007 
do 2011 nastopila na devetnajstih javnih prireditvah v Ljubljani, 
Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Zrečah in Tržiču;

• junij 2008: 

retrospektivna razstava likovnih del slikarja Draga Jermana v 
mestni hiši;

Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje 

socialne izključenosti gluhih in naglušnih

Društvo z izvajanjem programa usposabljanja za aktivno življenje in 
delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih, ki 
predstavlja nosilno dejavnost društva, namenja največjo skrb področju 
izboljšanja kakovosti življenja posameznega uporabnika – gluhe osebe, 
pomaga pri njegovem enakovrednem in samostojnem vključevanju v 
življenje, družbo in delo, nudi pomoč pri prepoznavanju problemov 
in iskanju načinov za njihovo rešitev. V okviru programa nudimo 
medsebojno pomoč in izmenjavo izkušenj ter si skupaj prizadevamo 
za blažitev socialnih diskreditacij, ki v življenju gluhih nastajajo zaradi 
invalidnosti. Gluhi so uporabniki in hkrati izvajalci tega programa 
s sloganom 'gluhi za gluhe'. Društvo svojim članom zagotavlja 
strokovno pomoč in svetovanje za preprečevanje njihove socialne 
izključenosti oziroma povezave in vključevanje v socialno okolje. Za 
starejše in ostarele izvajamo strokovno in konkretno pomoč z obiski 
na domovih ter nastanitvijo v domovih za ostarele. Prav tako jim 
pomagamo pri vsakodnevnih aktivnostih in druženju. Gluhim z obiski 
pri delodajalcih in na Zavodu za zaposlovanje pomagamo pri iskanju 
zaposlitve, posameznikom, zasvojenim z alkoholom, pa pri reševanju 
zasvojenosti. Mladim gluhim in njihovim družinam nudimo konkretno 
pomoč v osebnih in socialnih stiskah, naše vsakdanje opravilo pa 
je tudi zagotavljanje tolmačev gluhim za osebne potrebe v stikih z 
institucijami, zdravstvom, sodiščem … Za zmanjšanje osamljenosti 
in socialne izključenosti gluhih organiziramo aktivnosti preživljanja 
prostega časa (aktiv žena, delavnice ročnih spretnosti, sprehodi in obiski 
kulturnih in drugih objektov, druženje …), predavanja s področja 
zdravja, zasvojenosti in zakonodaje, kulturne dejavnosti ter športne 
aktivnosti.

Delovanje na področju kulture gluhih

Gluhi imamo svojo kulturo, svoj znakovni jezik in svoj način izražanja. 
Brez delovanja na področju kulture in ohranjanja le-te bi bili še bolj 
zapostavljeni v primerjavi z drugimi. Kultura gluhih je pomembna, saj 
je prilagojena njihovim zmožnostim. Gluhi v svetu tišine s čutilom vida 
prepoznavamo čustva, gibanje in znakovni jezik nastopajočih ter na ta 
način sprejemamo vsebino kulturnega sporočila. V Mestnem društvu 
gluhih Ljubljana že od ustanovitve skrbimo za ohranjanje kulture, 
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• projekt enoletnega prostovoljnega dela na Švedskem za člana 
našega društva;

• udeležbo mladih gluhih na mednarodnem taboru Svetovne 
zveze gluhih na Švedskem;

• novinarsko in motivacijske delavnice za mlade v Kranjski Gori;
• delavnici 'Komunikacija brez glasu' v Kranjski Gori ter 'Roke 

govorijo, oči poslušajo' na Festivalu prostovoljstva v Ljubljani;
• udeležbo predstavnikov društva na svetovnih kongresih gluhih.

Mestno društvo gluhih Ljubljana bo tudi v prihodnje delovalo v korist 
ter dobrobit gluhih in naglušnih ne glede na članstvo. Želimo si, da bi 
se gluhi in naglušni še bolj povezali ter skupaj odpravili ovire, ki nam 
prej škodijo kot koristijo. Moč in znanje sta v skupnosti.

Marija Möderndorfer, predsednica
Indira Vehbič, sekretarka

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in 

Bele krajine

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine ima sedež v 
Novem mestu. Vanj se vključujejo invalidi sluha, gluhoslepi, starši 
gluhih in naglušnih otrok ter starši otrok s polževim vsadkom. Skrbimo 
za več kot tristo uporabnikov vseh starosti. Ker imamo status društva v 
javnem interesu, članarino plačuje le polovica uporabnikov.

Leta 1886 so Uboge šolske sestre de Notre Dame v Šmihelu odprle 
prvo šolo za gluhoneme deklice iz nižjega in srednjega sloja na 
Slovenskem. Najprej so poučevale sedem gluhih učenk, z leti pa se je 
njihovo število povečalo. Takšnega zavoda, v katerem se je poučevalo v 
slovenskem jeziku in z govorno metodo, Slovenci še nismo imeli in v 
osemnajstih letih so sestre izobrazile več kot trideset gluhih deklic. 

Odrasli gluhi so se na Dolenjskem začeli združevati leta 1956, ko je 
bila ustanovljena Zveza gluhih Jugoslavije s poverjeništvom v Novem 
mestu. Nastala je kot posledica potreb gluhih, njihove stiske in 
nemoči. Že takrat so opozarjali na krivice, ki se godijo gluhim, ter na 
neenakopravnost z ostalimi državljani. Želeli so, naj se družba zave, 

• marec 2008: 

ustanovitev pevske skupine Solze, ki je v obdobju od leta 2008 do 
2011 nastopila na osemnajstih javnih prireditvah v Ljubljani, Novi 
Gorici in Slovenj Gradcu;

• junij 2008: 

ustanovitev plesne skupine gluhih plesalk D&D, ki so nastopile na 
šestih javnih prireditvah;

• oktober 2010: 

nastop na uvodnem večeru 6. evropskega festivala umetnosti in 
kulture gluhih Salvia.

Informativna dejavnost

V Mestnem društvu gluhih Ljubljana se že od ustanovitve zavedamo, 
da moramo gluhim na razumljiv način zagotoviti vse informacije, ki jih 
sami ne morejo pridobiti. V ta namen smo pričeli izdajati glasilo 'Odmev 
tišine' ter postavili svojo spletno stran:

• maj 1999: 

izid prve številke glasila Odmev tišine, ki še vedno izhaja;
• od leta 2003: 

priprava in pošiljanje mesečnih napovednikov dogodkov članom
• avgust 2000: 

začetek delovanja spletne strani društva; 
• april 2011: 

posodobitev spletne strani.

Športna dejavnost

V dvanajstih letih delovanja so naši člani prejeli kar 86 športnih pokalov. 
Najmočnejši smo v ženski in moški odbojki, tenisu, šahu, bovlingu in 
košarki. V vseh omenjenih panogah smo bili večkratni državni prvaki 
med gluhimi.

Razno

Izvedli smo tudi druge projekte:

• več mednarodnih mladinskih taborov v Kranjski Gori;
• delavnico o slovenskem znakovnem jeziku na Študentski areni;
• pripravo razstav v galeriji Gal ter v informacijski pisarni Mestne 

občine Ljubljana;
• državna prvenstva v športnih panogah pod pokroviteljstvom 

Zveze;
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da so sposobni delavci, ki se želijo izobraževati na njim prilagojeni 
način, da nimajo možnosti pridobiti življenjsko pomembnih 
tehničnih pripomočkov, nimajo urejenega statusu in invalidnine ter da 
potrebujejo tolmače. 

Večina takratnih članov je bilo zelo revnih, svojci so se jih sramovali 
in jih niso pošiljali v šole ali v uk. Opravljali so najtežja in najbolj 
umazana dela na kmetijah. Veliko gluhih je imelo tudi druge 
težke bolezni, duševne, slepoto, invalidnost. Zato jim je društvo v 
sodelovanju z Rdečim križem pomagalo denarno in materialno.

Leto 1995 je bilo za društvo prelomno. Za populacijo z okvaro sluha se 
je uvedlo kakovostne socialne programe, na trgu so se pojavili ustrezni 
tehnični pripomočki, sprejet je bil Zakon o slovenskem znakovnem 
jeziku, država nam je sofi nancirala dve tolmačici znakovnega jezika, 
pridobili smo lastne tehnično opremljene prostore, organizirali 
prilagojene izobraževalne programe računalništva za gluhe in starejše ter 
osnovne tečaje slovenskega znakovnega jezika, oblikovali spletno stran 
društva, pričeli sodelovati z javnimi institucijami in mediji, organizirali 
tabore gluhih, naglušnih in slišečih otrok, okrogle mize in nastope 
gledališke skupine, oblikovali bilten in zloženke o društvu, organizirali 
praznovanje obletnic in dneve odprtih vrat, omogočili preizkus 
tehničnih pripomočkov ter izvedli mnoge delavnice v osnovnih šolah v 
regiji.

Naše poslanstvo je pomoč gluhim in naglušnim uporabnikom v 
prilagojeni obliki, ustvarjanje pogojev za druženje, dvig kakovosti 
življenja ter promocija strpnosti, enakosti in solidarnosti.

Vladimir Kastelec, predsednik
Vesela Banić, sekretarka
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Prva gluhonemnica na Slovenskem v 

Gorici leta 1840

Že leta 1835 sta dva zasebna učitelja na Goriškem gluhe 
poučevala v slovenskem jeziku. S svojim dejanjem sta hotela 
dokazati, da so se gluhi zmožni izobraževati tako kot ostali 

otroci. Poleg kretnje sta dajala poudarek tudi govornemu razvoju, kar je 
bila takrat novost.

Učitelj v goriški gluhonemnici Anton Rudež je zapisal: 

Pred letom 1840, to je predno se je ustanovila goriško-isterska v Gorici, 

vzgojevala sta dva ljudska učitelja zasebno in brez vsakih posebnih 

pripomočkov nekatere gluhoneme ter jih poučevala v raznih šolskih 

predmetih s pomočjo telokreta; da celo v glasovnem jeziku sta jih urila.

Dunajska vlada je leta 1836 s knjigo Versinnlichte Denk und 
Sprachlehre učitelje in duhovščino želela navdušiti, naj se začnejo 
ukvarjati z izobraževanjem gluhih.

Uspehi učiteljev Antona Pagona in Antona Tomana z gluhimi učenci 
na javnih izpitih leta 1837 so vzbudili zanimanje javnosti za šolanje 
gluhih, ne le s kretnjo, temveč tudi z oralno metodo. Ko je cerkveni 
svet iz Gorice poslal nekaj okrožnic, da zbirajo denar za ustanovitev 
zasebne šole za gluhe, so zbrali 2.250 goldinarjev, pokrajinska vlada pa 
je letno prispevala 1.150 goldinarjev.

2. aprila 1840 je vlada dovolila odprtje Zavoda za gluhe v Gorici, 
na čelu katerega je bil nadškof Lušin, med člani pa vrhovni šolski 
nadzornik Valentin Stanič ter druge vidne osebnosti iz Slovenskega 
Primorja in Trsta.

Največ zaslug za izboljšanje razmer slušno prizadetih ima prav Valentin 
Stanič, ki se je rodil leta 1774 v Bodrežu nad Kanalom. Končal je študij 
teologije in služboval v škofi ji v Gorici. Opravljal je tudi delo učitelja 
in bil leta 1828 imenovan za višjega šolskega nadzornika. Pri delu se 

Začetki izobraževanja gluhih v 

Sloveniji
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Šola za gluhoneme deklice v Šmihelu

15. novembra 1886 je prednica samostana Reda ubogih šolskih sester 
de Notre Dame Marija Stanislava Babnik po navodilu šmihelskega 
župnika Antona Peterlina v okviru osnovne šole odprla oddelek za 
posebno obravnavo gluhonemih deklic. To je bil začetek izobraževanja 
gluhih deklic v Sloveniji. Prvo leto se je izobraževalo sedem deklic z 
okvaro sluha iz različnih krajev Kranjske, njihovo število pa je z leti 
naraščalo in leta 1890 jih je bilo že več kot trideset. Na šolanje v Šmihel 
so jih napotili župniki z dokazilom o težkem materialnem stanju. 

Red je imel namen vzgajati in izobraževati zanemarjene, siromašne in 
nepismene vaške deklice in žene. Ob ustanovitvi so v časniku Slovenec 
zapisali, da takega zavoda Slovenci še niso imeli. Pouk je bil organiziran 

je srečal s problemom vzgoje in izobraževanja slušno prizadetih. Ni 
bil le navdušen nad novim načinom slušne in govorne rehabilitacije, 
temveč je spoznal, da ima Primorska, pod katero sta spadali Tržaška in 
Istra, najvišji odstotek gluhih v Avstro-Ogrski (79 gluhih na 100.000 
prebivalcev) in zato potrebuje lastni zavod.

Odbor za odprtje zavoda je imel nalogo priskrbeti plačanega učitelja, 
poiskati prostor, zbrati otroke in skrbeti zanje ter še naprej zbirati 
prispevke za izgradnjo šole in internata. 

Šolo za gluhe s trinajstimi učenci so odprli 10. novembra 1840. Prvi 
učitelj je bil duhovnik katehet Ivan Winkler. Učni načrt je pripravil 
cerkveni svet, zajemal pa je učenje govora, spoznavanje sebe in svojih 
krščanskih dolžnosti ter učenje obrti, s katero se bodo učenci kasneje 
preživljali. Učni jezik je bil glede na narodnost staršev slovenski ali 
italijanski. Šolanje je trajalo šest let, osem pa za tiste, ki so se želeli v 
svojem poklicu bolj izobraziti. Duša zavoda je bil Valentin Stanič, ki je 
skrbel za izvajanje pouka, vzgojo in opremo.

Zavod si je svoj obstoj zagotavljal z darovi in fi nančno podporo cesarja 
Ferdinanda. Ker je prejemal državno pomoč, je pridobil na ugledu 
in postal pretesen za vse učence. Leta 1846 je na predlog ravnatelja 
Andreja Pavletiča postal Državni zavod za gluhe. Od leta 1872, ko so 
ga prenovili, je deloval v zgradbi, kupljeni od družine Th urn-Hoff er. Ko 
so uredili fi nančno plat, so se začeli ukvarjati z metodami poučevanja. 
Čeprav je cerkveni svet odločil, naj se učence poučuje po govorni 
metodi, so jih poučevali po znakovni metodi, kot jo je utemeljil 
Czech, gradivo pa je bilo prilagojeno zmožnostim zaznavanja gluhih. 
Ravnatelj je posebno skrb posvečal poklicni izobrazbi gluhih, ki so jih 
usposabljali na področju sadjarstva, kmetijstva, vrtnarstva, cvetličarstva, 
krojaštva, mizarstva, krovstva, čevljarstva, tiskarstva, ključavničarstva 
in kleparstva, deklice pa so se učile ročnih del in gospodinjstva. Prav 
zaradi tega so nekateri mojstri svoje delavnice odprli kar v zavodu. Brez 
rokodelskih znanj bi bilo gluhim težko v življenju, od njih pa je imel 
koristi tudi zavod, ki zato ni imel potreb po zunanjih sodelavcih.
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podpirala deželna vlada z ustanovnimi sredstvi za gluhoneme, 3.000 
goldinarjev za dvajset deklic, po sto petdeset goldinarjev na leto. 
Samostanska šola je bila najprej zasebna. 10. maja 1890 je postala 
javna, deželna vlada je prevzela skrb zanjo ter subvencionirala njeno 
dejavnost, za šolo pa so začele veljati enake odredbe kot za ostale šole.

podobno kot v zavodu v Gorici, saj so redovnice praktične izkušnje 
nabirale prav tam ter na podoben način in z enakimi metodami 
organizirale pouk. Poučevale so v slovenskem jeziku z glasovno-
govorno metodo, kar je bilo za tisti čas zelo sodobno, saj so v mnogih 
šolah uporabljali znakovno metodo in metodo zapisovanja. Deklice 
so se učile glasoslovja, izgovarjave z branjem in pisanjem, ročnega 
dela, lepopisja, računstva, risanja, verouka in gospodinjstva, ki so 
mu namenjali največ pozornosti, saj so se pripravljale za gospodinje, 
hišne pomočnice in delavke. Šolanje je trajalo šest let. Šolo je izdatno 

Šola za gluhoneme deklice v Šmihelu
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Šola je delovala do 30. junija 1904, v njej pa se je izobrazilo sto gluhih 
deklet, ki so bile po koncu šolanja pripravljene na življenje. Ko je bil 
v Ljubljani ustanovljen Zavod za gluhe deklice in dečke, so šmihelsko 
gluhonemnico zaprli.

Deklice iz Šmihelskega zavoda leta 1900
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Zavod za gluhoneme v Ljubljani

Pokrajinska vlada se je zavedala, kako pomembna je ustanovitev zavoda 
za gluhe, saj ga na Kranjskem ni bilo, in so gluhe dečke vzgajali v tujih 
zavodih. Po tedanjem zakonu o šolstvu je bilo šolanje obvezno tudi 
za tako imenovane nepolnočutne otroke, v pokrajinski zakonodaji pa 
je bilo zaznati potrebo po ustanovitvi zavodov za motene otroke. Po 
popisu prebivalstva so ugotovili, da število otrok, ki imajo poškodovan 
vid in sluh, narašča.

Pred otvoritvijo novega zavoda se je šolalo le nekaj slovenskih 
gluhih otrok, in to v nemških zavodih, saj je takratna deželna vlada 
nasprotovala vsemu, kar je bilo slovensko, in zanemarjala gluho 
mladino. Sredstev za gradnjo zavoda v Ljubljani ni hotela zagotoviti in 
je raje čakala, da so jih zbrali zasebniki, kar je trajalo zelo dolgo. Glede 
na ohranjene zapise so darila in volila zbirali od leta 1830. Še huje pa je 
bilo, da so pred letom 1900 gluhe otroke puščali doma brez možnosti 
šolanja in le redkim dovolili šolanje v zavodih v Gradcu, Linzu in 
Celovcu, gluhim s Primorske pa v italijansko-slovenskem zavodu v 
Gorici. Ko je tak otrok prišel domov, ga starši niso razumeli, saj se je 
šolal v tujem jeziku. 

28. oktobra 1900 so s pomočjo zasebnih sredstev in volil ribniškega 
župnika Ignacija Holzapfl a v mogočni stavbi na Zaloški cesti v 
Ljubljani slovesno odprli zavod za gluhoneme, ki se je uradno 
imenoval Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme. V njem so pogumni 
navdušenci začeli opravljati humano poslanstvo smotrne in organizirane 
komunikacije s svetom tišine na različnih ravneh.

Zavod je bil na začetku zasebnega tipa, leta 1907 pa je po odloku 
pokrajinske vlade dežele Kranjske postal državna ustanova za vzgojo 
in izobraževanje gluhih otrok. S svojim delom so seznanili javnost in 
prejeli mnogo prošenj gluhih otrok za sprejem v šolo. S podržavljenjem 
zavoda je prenehal delovati Zavod za gluhe deklice v Šmihelu. Osnovna 
naloga novega zavoda je bila verska in moralna vzgoja ter izobraževanje 
in priprava gluhonemih otrok obeh spolov za različne poklice. Imel je 
tudi nalogo poučevanja učiteljev osnovnih šol o specifi čnih metodah 
izobraževanja gluhonemih, s čimer je dobil pravico učitelje pripravljati 
za gluhe, saj je tedanji zakon o učiteljskih šolah določal, da se morajo 
maturanti z učiteljišč seznaniti s poučevanjem gluhih otrok.

Učenje šivanja

Učenki prve šole za gluhe Marija Glivar in Marija Perušek
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Leta 1937 je ministrstvo za prosveto pri Zavodu za gluhe z odlokom 
osnovalo posebno šolo za učence v gospodarstvu in jim omogočilo, 
da so se izučili obrti. Tako je vzniknila nova ustanova, ki se je kasneje 
samostojno razvijala pod okriljem zavoda.

V zavodu so se v slovenskem jeziku šolali gluhi in naglušni gojenci, 
ki niso mogli sprejemati glasovnega govora. Uporabljali so glasovno-
jezično učno metodo ter ves čas šolanja gojili pisno izražanje. Naravno 
kretnjo, kot prvo sredstvo sporazumevanja, so smeli uporabljati le če 
je imela praktično korist, kot pomožno sredstvo za pojasnitev novih 
pojmov ter kot sredstvo za izpraševanje gluhonemih otrok z namenom, 
da bi razumeli naučeni govor. Ustne kretnje med poukom niso smeli 
uporabljati. V tem obdobju je bilo tudi drugod po svetu vprašanje 
kretnje problematično.

Ljubljanski zavod za gluhoneme leta 1900
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V Podpornem društvu za gluhonemo mladino v Ljubljani, katerega 
ustanovitev je odobrila banska uprava Dravske banovine, je zavod 
slušno prizadeti mladini do polnoletnosti pomagal moralno in 
materialno. Cilj omenjene pomoči je bil, da se učenci z okvaro sluha po 
končanem šolanju poklicno usposobijo, zaposlijo ali nadaljujejo šolanje. 
Hkrati pa je društvo širšo javnost seznanjalo o nujnosti šolanja slušno 
prizadetih, gluhoti in njenih posledicah ter ustanavljanju podobnih 
podružnic po Sloveniji. Društvo je z volilom ustanovilo Sklad Vite 
Zupančič, iz katerega so uspešnim in revnim učencem dajali nagrade.

Pobude za ustanavljanje socialno-humanitarnih organizacij na 
Slovenskem izvirajo iz tako imenovanih podpornih društev, ki so bila 
ustanovljena med prvo in drugo svetovno vojno. Njihov osnovni namen 
je bila pomoč zdravih ljudi prizadetim iz dobrodelnih ali političnih 
vzgibov, usmiljenja, ali zato, da ti problemi ne bi preveč vznemirjali 
javnosti in kvarili videza takratne družbe.
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Začetki šolanja gluhih na Slovenskem

Izobraževanje gluhih na Slovenskem je povezano z razvojem surdo-
pedagogike kot posebne znanstvene discipline. Slovenci smo se vse 
do leta 1987, ko smo še živeli v Jugoslaviji, izobraževali na takrat 

uveljavljeni Fakulteti za defektologijo v Zagrebu.  

Današnja Pedagoška fakulteta v Ljubljani, kot osrednja ustanova za 
izobraževanje kadrov s področja posebnih potreb, je bila ustanovljena 
leta 1987 in je nasledila Pedagoško akademijo, ki je delovala od leta 
1964 do leta 1987. Za razvoj specialne pedagogike v Sloveniji lahko 
zapišemo, da je država vse od leta 1947, ko je bila ustanovljena Višja 
pedagoška šola, namenjala pozornost izobraževanju surdopedagogov in 
logopedov. Prvi študenti, ki so se začeli izobraževati na tem področju, 
so bili prav surdopedagogi in logopedi.  

Zgodovinski pregled izobraževanja gluhih otrok in mladostnikov na 
Slovenskem lahko razdelimo v štiri obdobja:

• Za prvo obdobje 

v 16., 17. in 18. stoletju je značilno, da so posamezni učitelji 
pokazali interes za poučevanje gluhih. To so bili Anton Jarc, Anton 
Pagon in Janez Koprivnikar.

• Za drugo obdobje 

je značilen vpliv francoske šole in s tem priznanja jezika kretenj 
kot naravnega jezika. Za naše ozemlje je značilno oblikovanje prvih 
zasebnih zavodov za gluhe, ki so delovali pod okriljem cerkve in 
različnih darovalcev. V to skupino uvrščamo Zavod  v Šmihelu pri 
Novem mestu (ustanovljen 1886), Zavod v Gorici (ustanovljen 
1840) in ljubljanski Zavod za gluhe (ustanovljen 1900).

• Za tretje obdobje 

je pomembno delovanje ljubljanskega Zavoda za gluhe kot 
pokrajinskega kranjskega zavoda vse do leta 1945.

Izobraževanje gluhih 

v Sloveniji danes
dr. Bojana Globačnik, Ministrstvo za šolstvo 
in šport Republike Slovenije, Urad za razvoj šolstva
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Izobraževanje gluhih danes

V Sloveniji smo leta 2000 sprejeli zakon, ki je tudi formalno pravno 
uredil vključevanje vseh otrok s posebnimi potrebami v običajne vrtce 
in šole.

Zgornja tabela kaže, da v vseh treh zavodih za gluhe, (Ljubljana, 
Maribor, Portorož) upada število predšolskih gluhih otrok. Razlog za 
to je, da predšolski otroci že v zgodnjem otroštvu prejmejo polževe 
vsadke in se ob intenzivni individualni slušno–govorni obravnavi 
uspešno pripravljajo na vključevanje v običajne vrtce. V vsakem od teh 
zavodov poleg skupin gluhih predšolskih otrok deluje še en oddelek 
za predšolske otroke z avtistično motnjo. Oddelki delujejo v okviru 
pedagoškega poskusa in zaenkrat niso del običajne prakse.

• V obdobju po 2. svetovni vojni 

so se v takratni Jugoslaviji oblikovali trije zavodi za izobraževanje 
gluhih – v Ljubljani, Mariboru in Portorožu. Takšno mrežo 
ustanov smo zadržali tudi v samostojni Sloveniji in obstaja še 
danes.

Zgodovinski razvoj slovenskega 

znakovnega jezika 

O zgodovinskem  razvoju slovenskega znakovnega jezika vemo zelo 
malo. Znano je, da so se v skupnem kulturnem prostoru šolali slovenski 
in nemški gluhi. Ker sta bila že takrat slovenski in nemški jezik v stiku, 
v obeh najdemo posamične podobne kretnje. 

V prvem obdobju izobraževanja gluhih je imel pomembno vlogo učitelj 
Janez Koprivnikar (1849 ‒ 1912). V odmevnem delu Gluhomutec, ki je 
leta 1888 izšlo v Mariboru, je posebno poglavje posvetil znakovnemu 
jeziku, ki ga je imenoval telegibno govorjenje (Jakopič, Savič, 1986, 
21). To delo je dragoceno tudi zato ker avtor pravi, da je telegibno 
govorjenje pomembno sredstvo komunikacije gluhih. Navaja niz 
kretenj, s katerimi so označeni posamezni pojmi, ter razloži razvoj 
kretenj pri del Eppeju, ki je prvi trdil, da je znakovni govor materinski 

jezik gluhih. Za Slovence je bil pomemben tudi Vid Rižnar, ki je 
leta 1831 trdil, da naj bi bila osnovna sredstva sporazumevanja pri 
izobraževanju slušno prizadetih naravna kretnja, mimični jezik in 

odčitavanje z ust. (Prunč, 4).
Število otrok in mladostnikov, vključenih v zavode za gluhe in naglušne, od šolskega leta 2000/01 

do 2009/10 glede na vzgojno–izobraževalni program

Šol. leto

Prilagojeni 

program za 

predšolske 

otroke

Prilagojeni 

program OŠ 

z EIS

Prilagojeni 

program OŠ 

z NIS

Posebni 

program vzgoje 

in izobraževanja 

Prilagojeni 

programi 

poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja Skupaj

2000/01 96 142 / 12 93 343

2001/02 104 138 / 13 84 339

2002/03 108 126 / 14 80 328

2003/04 109 114 4 13 90 330

2004/05 98 121 6 15 76 316

2005/06 66 125 5 13 74 283

2006/07 62 128 3 16 74 283

2007/08 64 138 9 4 64 279

2008/09 47 155 10 4 58 274

2009/10 52 184 / / 61 297
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Zaključne misli

Z razvojem in prakso vključevanja gluhih v običajno izobraževalno 
okolje smo v Sloveniji lahko zadovoljni. V državi se srečujemo 
predvsem s pomanjkanjem ustrezno izobraženih učiteljev v integraciji/
inkluziji, kar pa ne velja samo za gluhe učence.

Pomemben napredek je bil narejen v letu 2002, ko je parlament 
sprejel Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Vendar pa  
na nacionalni ravni zaenkrat ni zaslediti usmeritve v ureditev statusa 
znakovnega jezika. Prav tako ni jasnega načrtovanega korpusa jezika 
z upoštevanjem njegove leksikalne ravni. V tem pogledu je slovenski 
znakovni jezik bolj na začetku. Želeli bi si, da se aktivnosti na tem 
področju pospešijo, saj bi na ta način pospešili dvojezično izobraževanje 
gluhih v specializiranih ustanovah po vzoru skandinavskih držav. Več 
poudarka je treba nameniti longitudinalnim študijam razvoja govora in 
jezika pri osebah s polževim vsadkom ter pisnega izražanja gluhih otrok 
in mladostnikov.

Ko pogledamo v prihodnost, vidimo potrebo po enakem številu 
zavodov za gluhe, ki so primerno regijsko razporejeni. Poslanstvo 
osrednjega zavoda v Ljubljani, ki je praznoval 110−letnico ustanovitve, 
je tudi skrb za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Ponosna sem, da 
sem bila del te zgodbe od leta 1975 do 1994 tudi sama.

Podatki iz tabele nadalje kažejo, da se število učencev v prilagojenih 
izobraževalnih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom 
povečuje. Temu je tako zaradi vključevanja otrok z avtistično in težjo 
govorno jezikovno motnjo v  zavode, ki so strokovno in kadrovsko 
usposobljeni za izvajanje tovrstnih programov. Slednje velja zlasti za 
osrednji izobraževalni zavod gluhih v Ljubljani. 

Vsi trije zavodi za gluhe v Sloveniji imajo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju dodatne strokovne pomoči, ki jo nudijo gluhim otrokom, 
učencem in dijakom, ki obiskujejo običajne vrtce in šole. Vsi imajo 
ustrezne defektološko izobražene kadre. V šolskem letu 2005/06 so 
zavodi za gluhe skupaj nudili dodatno strokovno pomoč 386 otrokom, 
v šolskem letu 2008/09 pa že 557 otrokom, učencem in dijakom. V 
število učencev so zajeti tudi tisti, ki potrebujejo pomoč logopeda 
(podatki Ministrstva za šolstvo in šport).

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 2009 pristopilo k pripravi 
sprememb osnovnega zakona na področju izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami. S spremembami naj bi se zavodi (specializirane 
ustanove) preoblikovali v  strokovne centre, ki bodo ob izpolnjevanju 
pogojev opravljali svetovalne storitve za starše, šole in vrtce, supervizijo, 
izposojo didaktičnih pripomočkov, skrb za razvoj strokovne doktrine, 
izobraževanje strokovnih delavcev kot dopolnilno izobraževanje, šolanje 
na daljavo in organizacijo šole za starše.
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Leta 1931 je gluhi grafi k Ciril Sitar ustanovil tiskarno Grafi ka, 
ki jo je vodil do začetka druge svetovne vojne. Leta 1946 je 
bila tiskarna nacionalizirana in je prešla v sklop ljubljanske 

gluhonemnice, ki je bila takrat v državni lasti, čeprav jo je Ciril 
Sitar želel pokloniti Zvezi gluhih. Učne delavnice so tako postale del 
Zavoda za usposabljanje slušno in govorno motenih, tiskarna pa je 
od leta 1946 delovala v korist gluhe skupnosti. Gluhe osebe so v njej 
opravljale prakso in se kasneje v njej tudi zaposlile, prek nje so reševale 
stanovanjske probleme in si zagotavljale socialno varnost. Tiskarna 
je za gluho skupnost predstavljala tradicionalno bazo, v kateri gluhe 
osebe niso imele komunikacijskih težav ali ovir pri delu. Sredstva 
za delovanje Učnih delavnic je prispevala Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, čeprav nikoli niso bile njena last. Po osamosvojitvi 
Slovenije so zaposleni v tiskarno vlagali svoje certifi kate. Leta 1992 je 
tedanje vodstvo ustanovilo podjetje Dan, tiskarna pa je bila vključena v 
lastninjenje in 27. julija 2004 izbrisana iz registra. Hčerka ustanovitelja 
Cirila Sitarja ni uveljavljala denacionalizacijskih zahtevkov.

Učne delavnice – Invalidsko 

podjetje DAN

Invalidsko podjetje Dan
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usposobilo 369 gluhih učencev, 158 pa za priučene fazne delavce. 
Večina se jih je zaposlila v gospodarskih organizacijah. Osnovni namen 
praktičnega pouka je bil seznanjanje učencev z delovnimi postopki, 
razvijanje delovnih navad, utrjevanje praktičnega znanja s teoretičnim 
ter izpopolnjevanje v poklicu. 

Razvoj sodobne tehnologije in hiter vzpon delavnic pa sta začela ovirati 
njihov osnovni namen – usposabljanje invalidov, da so konkurenčni na 
trgu dela.

Kasneje so ob novem Zavodu za usposabljanje govorno in slušno 
prizadetih zgradili nove Učne delavnice, ki so se preimenovale v 
podjetje Dan. Tiskarna Dan pa je v obeh organizacijskih oblikah 
gluhim državljanom dajala kruh.

Kljub temu, da je preživela drugo svetovno vojno, razpad dveh držav in 
osamosvojitev Slovenije, pa je tiskarna prenehala delovati leta 2004. 

V izpisu iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 20. 
junija 2007 je zapisano: 

kot ustanovitelji so navedeni Sklad Republike Slovenije za razvoj, Slo-
venski odškodninski sklad in Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja od leta 1996 ter Občina Ljubljana – Bežigrad od leta 
1992 (izstopila leta 1996);

nato sta bila predlagana stečaj in prisilna poravnava ter oba ustavljena, 
leta 2003 pa je upnik družbe podal predlog za izbris, ker le-ta ni imela 
transakcijskega računa, sodišče pa je po uradni dolžnosti začelo s 
postopkom.

Iz skopih podatkov lahko razberemo, da je po osamosvojitvi lastnik 
podjetja postala država oziroma njeni skladi. Od 30. junija 2002, ko 
je bil pri Agenciji za plačilni promet zaprt račun podjetja Dan, le-to ni 
več odprlo novega računa. Zato je sodišče po uradni dolžnosti ter na 
podlagi Zakona o fi nančnem poslovanju podjetij začelo s postopkom 
izbrisa. Temu postopku ni ugovarjal nihče, ki je imel pravni interes, niti 
lastnik.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 2000 prejelo 
revizijsko poročilo o poslovanju podjetja Dan, iz katerega je razvidno, 
da je premoženje invalidskega podjetja v postopku prisilne poravnave 
prešlo v last družbe iz skupine AA Zmaga Pačnika. Odsvojene so 

Tiskarna Dan je tako v obeh lastniških oblikah gluhim osebam 
dvainsedemdeset let dajala kruh.

Učne delavnice so imele velik pomen za usposabljanje slušno prizadete 
mla dine, saj so se v njih usposabljali in zaposlovali gluhi učenci, in sicer 
v:

• tiskarni, ki jo je leta 1948 vodil Ciril Sitar;

• litografi ji;

• knjigoveznici;

• galanteriji in

• damski šivalnici.

V stari Jugoslaviji je bilo težko najti mojstra, ki bi gluhega vajenca 
sprejel v uk, zato je bil pomen delavnic še toliko večji. Od ustanovitve 
leta 1948 so delavnice poslovale na različnih lokacijah v Ljubljani – 
ženska krojaška delavnica na Kodeljevem, litografska delavnica najprej 
na zavodskem dvorišču in kasneje ob Ljubljanici, tiskarna v nekdanji 
Sitarjevi tiskarni na Resljevi, galanterija pa na Levčevi ulici. V letih od 
1948 do 1958 se je v Učnih delavnicah usposobilo 87 gluhih vajenk in 
vajencev, leta 1963 pa so se delavnice preselile v nove skupne prostore 
za Bežigradom.

V obdobju socializma se je probleme gluhih reševalo bolj kompleksno. 
Vključeni so bili v običajne splošne strokovne nadaljevalne šole in 
večina se je obrti učila pri mojstrih. Strokovna šola je bila ustanovljena 
takoj po osvoboditvi in gluhi vajenci so prvič v zgodovini sami izbrali 
svoj poklic. Do leta 1964 je bila 'vajenska šola' samostojna pravna 
oseba. Nekaterim gluhim pa  je ob podpori skupnosti uspelo uresničiti 
sanje o visoki izobrazbi, med njimi tudi akademskemu kiparju Ivanu 
Štreklju.

Leta 1952 je ustanovne pravice Učnih delavnic prevzela Mestna 
občina Ljubljana in delavnice so dobile status ustanove s samostojnim 
fi nanciranjem, leta 1954 pa z odlokom postale samostojni zavod Učne 
delavnice Zavoda za gluho mladino v Ljubljani.

V novih prostorih, kjer so bile združene različne stroke, so začeli 
delovati 27. novembra 1963, Združenje gluhih Slovenije pa je 
ustanovilo tudi keramično delavnico in čevljarsko zadrugo. Od leta 
1948 do konca leta 1969 se je v delavnicah za delo v različnih poklicih 
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Čestitke, prejete za 80 let delovanja 

in za državno priznanje

Svetovna zveza gluhih

Spoštovana gospa Frida Planinc,

Svetovna zveza gluhih iskreno čestita svoji redni članici Zvezi društev 
gluhih in naglušnih Slovenije za častitljivo 80. obletnico delovanja. 
Želimo, da bi to pomembno delo, ki ga slovenska nacionalna 
organizacija opravlja za izboljšanje položaja skupnosti gluhih in 
naglušnih v Sloveniji, opravljala še mnogo let.

S spoštovanjem,

Colin Allen

predsednik Svetovne zveze gluhih

Evropska zveza gluhih

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 

z velikim zadovoljstvom vam čestitamo za prejem najvišjega državnega 
priznanja. Objavili ga bomo na naši spletni strani in na socialnem 
omrežju. 

Mark Wheatley

izvršni direktor Evropske zveze gluhih 

bile takrat najsodobnejša strojna oprema in tehnologija precejšnje 
vrednosti ter nepremičnina na elitni lokaciji, ki jo je od skupine 
AA kupila družba Mobitel, pred tem pa jo je za visoko najemnino 
oddajala podjetju Dan. Podjetje je prenehalo poslovati leta 2001, ko 
mu je država zaradi prenehanja poslovanja odvzela status invalidskega 
podjetja. Karel Destovnik je bil direktor podjetja v tem obdobju. Tako 
je po več kot 72 letih končalo podjetje, zgrajeno na žuljih gluhih oseb, 
ki je predstavljalo njihovo socialno sredino in varnost, kjer gluhi niso 
občutili komunikacijskih ovir, s katerimi se srečujejo na vsakem koraku. 

Danes država sicer zagotavlja določeno kvoto za zaposlovanje invalidov 
in s tem tudi gluhih, ki pa se ne more kosati s tem, kar je zanje 
predstavljalo podjetje Dan. V njem so z vrhunsko tehnologijo upravljali 
izvrstni grafi čni delavci, ki so zaradi napačnih potez oblasti izgubili 
zaposlitev. Prizadeti pa niso bili le oni sami, temveč tudi njihove 
družine. Šlo je za edini takšen primer propada invalidskega podjetja, 
ki bi ga država lahko preprečila, vendar tega ni storila. Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije, ki ni imela pristojnosti za sprožitev 
sodnega postopka, je o tem obvestila parlamentarni Odbor za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide, ki je na 33. seji leta 2008 sprejel 
sklep št. 8, ki se glasi:

Odbor daje pobudo Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije 

ter drugim nevladnim organizacijam za ustanovitev invalidskega 

podjetja, v katerem bi se v prvi vrsti zaposlovali gluhi in naglušni. Pri 

tem naj v skladu z zakonskimi možnostmi sodelujeta Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve ter Sklad za spodbujanje zaposlovanja 

invalidov.

Na isti seji je bil sprejet tudi sklep št. 9, ki se glasi: 

Odbor Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, naj razširi 

pristojnosti Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti 

nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega 

premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske 

odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah, in sicer tako da 

zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni 

in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti s 

problematiko invalidskega podjetja Dan.
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Republika Slovenija – Državni zborEvropska zveza naglušnih 

Spoštovana Frida Planinc in prijatelji,

v imenu Evropske zveze naglušnih oseb vam čestitamo ob 80. 
obletnici delovanja. Ste ena naših najstarejših članic in prejem Reda 
za zasluge Republike Slovenije s strani predsednika Danila Türka za 
vaše pomembno delo, ki ga v Sloveniji opravljate za gluhe, naglušne in 
gluhoslepe osebe, je velika čast. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo 
Evropski zvezi naglušnih. Na naše sestanke v Ljubljani imamo zelo 
prijetne spomine. Sodelovanje vaših članov pri naših aktivnostih je 
vedno dobrodošlo. Zvezi želimo veliko moči in uspehov v prihodnje, 
zlasti pri nadaljevanju dela za izboljšanje pogojev naglušnih oseb v 
Sloveniji in našem skupnem sodelovanju v Evropi.

S spoštovanjem,

Marcel Bobeldijk

predsednik Evropske zveze naglušnih 
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Član odbora Združenih narodov za pravice invalidov

Spoštovane članice in člani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije,

Konvencija o pravicah invalidov takoj na začetku postavi jasno in 
enoznačno zahtevo, da je treba spodbujati, varovati ter invalidom 
zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega 
dostojanstva. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije si kot 
reprezentativna invalidska organizacija za ljudi z okvaro sluha že 
osemdeset let prizadeva za uresničevanje tega načela v slovenskem 
prostoru. Predvsem z izvajanjem številnih programov, ozaveščanjem 
najširše javnosti ter, kot pravi predsednik dr. Danilo Türk v obrazložitvi 
državnega priznanja, z vztrajnim in sistematičnim opozarjanem in 
zahtevami do državnih organov.

Spoštovane in spoštovani, iskrene čestitke in zahvala za vaš prispevek h 
kakovosti življenja vseh, ki živimo v Sloveniji, saj kar narediš dobrega 
za gluhe in naglušne ljudi, je dobro za vse. Čestitke tudi za prejeto 
državno odlikovanje.

mag. Cveto Uršič 

član prvega Odbora Združenih narodov za pravice invalidov  

Vlada Republike Slovenije – Svet za invalide
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Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite

Spoštovana predsednica Frida Planinc, spoštovani sekretar Matjaž 
Juhart, cenjeni sodelavci,

Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS – 
POK) vam izreka iskrene čestitke za prejeto odlikovanje Red za zasluge 
s strani predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka.

Novico smo z veseljem sprejeli in ugotovili, da si zaslužite to visoko 
priznanje za plemenito delo v korist vaših članov in ostalih invalidov.

V naši organizaciji smo ponosni na sodelovanje z vami predvsem na 
športnem področju, ki nas še posebej druži. Skupaj smo se veselili in 
se veselimo športnih uspehov vaših članov, predvsem na odmevnih 
mednarodnih tekmovanjih, ki so ime naše države ponesli v svet. 
Naši skupni napori so obrodili sadove, ko so gluhi športniki prvi v 
samostojni Sloveniji osvojili medalje na evropskem prvenstvu. Šport 
gluhih je v slovenskem prostoru zelo prepoznaven. To dokazuje tudi 
podelitev najvišjega državnega priznanja na športnem področju, 
Bloudkove plakete košarkarjem.

Pred nami so številni nastopi v posameznih in ekipnih športih gluhih in 
naglušnih. Veseli smo, da se vanje vključuje vse več mlajših športnikov, 
ki so najboljši zgled tudi neinvalidom.

Ob tej priložnosti bi radi izpostavili korektno sodelovanje z vodstvom 
vaše organizacije v obojestransko korist. Prepričani smo, da bomo 
sodelovali tudi v prihodnje, kajti le skupni napori lahko v času, v 
katerem živimo, prinesejo nadaljnje uspehe.

Spoštovani, čestitamo vam tudi za vaš jubilej, 80-letnico organiziranega 
delovanja vaše organizacije.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami, z vašimi športnicami in 
športniki.

Emil Muri, predsednik
Jože Okoren, podpredsednik

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 
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Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Zveza paraplegikov Slovenije

Društvo Vizija

Čestitamo vam za prejem tako visokega odlikovanja. Prepričani smo, da 
ste si ga z dolgotrajnim delom na vašem področju resnično zaslužili. 

S spoštovanjem,

Julijana Kralj

predsednica Društva Vizija
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Surdo sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije

Spoštovani,

za vami je vztrajno 80-letno delovanje, v katerem ste veliko pripomogli 
k izboljšanju položaja gluhih in naglušnih oseb v naši državi. Z 
vašim vsestranskim delovanjem in razvijanjem znakovnega jezika, z 
razvojem tehnologije, medicine in nenazadnje surdopedagogike so 
gluhi in naglušni dobili več možnosti. Pa vendar družbene spremembe 
in smernice ter sama sodobnost pred nas polagajo še veliko izzivov. 
Spremenimo jih v priložnosti za skupno sodelovanje in združevanje 
moči na poti do boljšega položaja vseh oseb z okvaro sluha.

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije čestitam ob častitljivem 
jubileju in ob prejemu tako prestižnega priznanja, kot je Red za zasluge, 
ter želim še veliko vztrajnega, pozornega, predvsem pa uspešnega 
delovanja.

Amelija Mozetič Hussu

predsednica Surdo sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije

Center za sluh in govor Maribor

Spoštovani,

iskreno vam čestitamo za prejeto odlikovanje predsednika Republike 
Slovenije dr. Danila Türka ob vašem visokem in pomembnem jubileju.

Veseli smo, da je odlikovanje dobila organizacija, ki že vrsto let skrbi 
za osebe z izgubo sluha in jim nudi oporo pri premagovanju ovir, s 
katerimi se v družbi srečujejo, hkrati pa igra pomembno vlogo pri 
ozaveščanju širše družbe.  

Po zaključenem vzgojno-izobraževalnem procesu naši uporabniki z 
izgubo sluha nadaljujejo šolanje ali pa se vključijo v proces iskanja 
zaposlitve na trgu dela. Nekateri med njimi se na svoji poti srečujejo 
s problemi, zato je izjemnega pomena, da obstaja organizacija, kot je 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki odgovorno, humano in 
strokovno poskrbi za premagovanje ovir in podporo posameznikom ter 
njihovim družinam. 

Ob vaši 80-letnici delovanja vam želimo še veliko uspeha ter ustvarjalne 
energije pri pomembnem in odgovornem delu. Tudi v prihodnje si 
želimo povezovanja ter sodelovanja vseh, ki skrbimo za ljudi z okvaro 
sluha. 

kolektiv Centra za sluh in govor Maribor 

Center za korekcijo sluha in govora Portorož 

Ob prejemu odlikovanja Red za zasluge vam iskreno čestitamo in vam 
želimo obilo uspehov pri delu tudi v prihodnje. 

delavci in ravnatelj mag. Marko Sterle

Center za korekcijo sluha in govora Portorož 
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