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Obvestilo 
uredniškega odbora
Pred vami je dvojna, februarsko-marčna številka 
glasila Iz sveta tišine, v kateri boste našli zanimi-
vosti iz življenja gluhih, naglušnih, gluhoslepih in 
oseb s polževim vsadkom. Prejšnja številka je bila 
posvečena aktualnim dogodkom ob koncu leta. 
Tokratno številko pa posvečamo zgodovinskemu 
sprejetju Zakona o osebni asistenci, ki v svojem 
8. členu prinaša gluhim, slepim in gluhoslepim 
pravico do osebne asistence v obliki pomoči pri 
komunikaciji in spremstvu ali denarno nadomesti-
lo v višini dodatka za pomoč in postrežbo. V glasilu 
najdete poleg rednih rubrik tudi veliko koristnih in 
zanimivih informacij.

Glasilo Iz sveta tišine pripomore h kulturni istove-
tnosti in zgodovini gluhih, naglušnih, gluhoslepih 
ter oseb s polževim vsadkom, zato so vsi prispevki 
zelo pomembni. 

Vljudno vas vabimo, da soustvarjate naše glasilo 
Iz sveta tišine. Svoje prispevke s priloženimi fo-
tografijami pošljite na e-naslov: urednistvo.ist@
zveza-gns.si. 

Če se vam zdi naše glasilo zanimivo in ga želite 
brezplačno prejemati, nam pišite na e-naslov: 
urednistvo.ist@zveza-gns.si ali pa svoje ime, pri-
imek ter naslov sporočite na naslov: Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 
Ljubljana. 

Glasilo IST je dosegljivo tudi v virtualni obliki, na 
naslovu: www.zveza-gns.si.

Uredništvo

Pošiljanje pisnega in 
slikovnega gradiva za 
glasilo IST
Prijazna spodbuda našim piscem

BESEDILNE DATOTEKE
Besedila naj bodo napisana v računalniškem pro-
gramu Word. Besedila, poslana v programu PDF 
ali skenirana, bomo zavrnili, z izjemo vabil, di-
plom, dopisov, priznanj itd.

SLIKOVNE PRILOGE
Pri fotografiranju je za objavo dobre fotografi-
je treba upoštevati naslednje nastavitve na po-
sameznih napravah: če so digitalne fotografije 
posnete s fotoaparatom, izberite nastavitev 
kakovosti slike HQ (3072 x 2304) ali SHQ (3072 
x 2304).

Nekateri profesionalni fotoaparati imajo za 
nastavitev kakovosti slike črko L (Large). Tovr-
stne fotografije so običajno v formatu .jpg, kar 
ustreza zahtevam našega glasila. Če pošiljate 
skenirane predloge, resolucijo (kakovost sli-
ke) nastavite na 300 dpi, širina pa naj bo vsaj 
trinajst centimetrov. Tako skenirano predlogo 
shranite v formatu jpg. Če nimate kakovostne-
ga optičnega čitalnika, vam priporočamo, da 
nam v uredništvo pošljete izvirno predlogo. 
Fotografije, ki ste jih naložili s svetovnega sple-
ta, naj imajo ločljivost vsaj 1200 x 900 točk, 
datoteka pa naj bo velika vsaj 440 KB.

Fotografije ne smejo biti prilepljene v Wordov 
dokument, ampak jih pripnite k svoji elektron-
ski pošti. 

Fotografije in besedila, ki ne ustrezajo navodi-
lom, bomo prisiljeni zavrniti oziroma jih obja-
viti brez fotografij.

Uredništvo 

Izdajatelj: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, telefon: 01/500 15 00, telefaks: 01/500 15 22 Spletna stran: 
www.zveza-gns.si Urednik: Adem Jahjefendić, urednistvo.ist@zveza-gns.si Uredniški odbor: Franc Forštner, Aleksandra Rijavec Škerl, Tine 
Jenko Lektorica: Darka Tepina Podgoršek Oblikovanje: ARTMEDIA Tisk: Tiskarna DTP. Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
krajšanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s poslanstvom in prostorskimi možnostmi glasila. Mnenja in stališča po-
sameznih avtorjev prispevkov ne izražajo nujno tudi mnenj in stališč uredništva in ZDGNS. Nenaročenih besedil in fotografij ne vračamo. 
Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim privoljenjem. Anonimnih prispevkov oziroma prispevkov, ki žalijo čast drugih, 
ne objavljamo. Glasilo je brezplačno in v javnem interesu, zaradi česar na podlagi 8. točke 26. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
(UL RS št. 89/98) ni zavezano plačilu DDV-ja. Izhaja v nakladi 3.700 izvodov.
Fotografija na naslovnici: Zadovoljstvo ob sprejemu Zakona o osebni asistenci (foto: Adem Jahjefendić)

Izdajo in tisk glasila sofinancirata Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organi-
zacij v Republiki Sloveniji (FIHO) ter Ministrstvo 
za kulturo. Stališča Zveze društev gluhih in naglu-
šnih Slovenije ne izražajo stališč FIHO.

mailto:urednistvo.ist%40zveza-gns.si?subject=
mailto:urednistvo.ist%40zveza-gns.si?subject=
http://www.zveza-gns.si
http://www.zveza-gns.si
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Uvodnik

Leto 2017 se še ni dobro začelo, toda na Zvezi dru-
štev gluhih in naglušnih Slovenije že dosegamo 
uspehe in delamo z polno paro. 

Za nami so prvi trije plodoviti meseci leta, ki so 
prinesli odlične rezultate na zakonodajnem podro-
čju za osebe z okvaro sluha in se bodo v slovensko 
zgodovino gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s 
polževim vsadkom zapisali z zlatimi črkami.

17. 2. 2017 je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejet Zakon o osebni asistenci (ZOA)

S tem so se uresničili tudi dolgoletni napori Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije – kronologijo 
si lahko preberete v glasilu.

Zakon v svojem 8. členu gluhim, slepim in gluho-
slepim dodeljuje pravico do osebne asistence v 
obliki pomoči pri komunikaciji in spremstvu ali 
namesto osebne asistence prejemanje denarnega 
nadomestila v višini dodatka za pomoč in postrež-
bo. Odpravljena je tudi zgornja starostna meja za 
gluhe, slepe in gluhoslepe upravičence. 

Višina denarnega nadomestila bo po naših pred-
videvanjih približno 150 evrov na mesec. Vstopna 
merila prejemnikov bodo določena pozneje v po-
sebnem pravilniku.

Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je v po-
častitev praznovanja 15. obletnice uveljavitve Za-
kona o uporabi slovenskega znakovnega jezika obi-
skal dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora 
RS. Seznanil se je z delom in aktualnimi problemi 
reprezentativne organizacije, ki že več kot 85 let 
zastopa interese gluhih, naglušnih, gluhoslepih in 
zadnjih 15 let tudi oseb z polževim vsadkom.

Prav tako vas z velikim veseljem obveščamo, da 
so se obrestovali vsi naši skupni napori pri spre-
membi Sodnega reda, ki je začel veljati s 1. 1. 2017. 
Bodite pozorni predvsem na 3. točko 223. člena 
(vabila in druga pisanja) o dostopnosti gluhih, na-
glušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. 
Od zdaj imate pravno podlago do enakopravnega 
sodelovanja v postopku na sodiščih. V kratkem 
vam pripravimo obširnejšo obrazložitev tega do-
polnila, prav gotovo pa gre za velik korak naprej in 
pridobitev velike pravice za vse vas.

Tudi letos vas bomo obveščali o aktualnih dogod-
kih s področja gluhote in naglušnosti, gluhoslepote 
in polževih vsadkov. Poročali bomo tudi o dosežkih 
naših športnikov, kulturnih skupin, posameznikov 
in o dogajanju v društvih. Vse, ki bi želeli skupaj z 
nami ustvarjati glasilo, pa vabimo, da se nam pri-
družite in ga popestrite s prispevki, fotografijami 
ter opisom doživetij. 

Lani smo v glasilu uvedli tudi novo rubriko Vpraša-
nja bralcev, ki je namenjena vam, dragi bralci, da 
postavite vprašanje ali opišete težavo, povezano 
z izgubo sluha, mi pa se bomo potrudili, da bo na 
vaše vprašanje odgovoril strokovnjak. Vprašanja 
lahko posredujete na elektronski naslov glasila Iz 
sveta tišine: urednistvo.ist@zveza-gns.si.

V tokratni številki lahko med drugim preberete o 
zgodovinskemu sprejetju Zakona o osebni asisten-
ci, o uradnem obisku dr. Milana Brgleza na Zvezi 
društev gluhih in naglušnih Slovenije v počastitev 
praznovanja 15. obletnice uveljavitve Zakona o 
uporabi slovenskega znakovnega jezika, ne prezri-
te pa niti razpisa za brezplačno letovanje socialno 
ogroženih gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s 
polževim vsadkom. Želimo vam prijetno branje.

Adem Jahjefendić

file:///D:/My%20Documents/%2303-Marec/Iz%20sveta%20tisine%202017_02-03/urednistvo.ist@zveza-gns.si
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S sekretarjeve mize

»Uspeh se meri z dejanji, trudom in delom. Besede to podpirajo ali rušijo.«

Sprejet Zakon o osebni asistenci

Več kot dva meseca smo aktivno lobirali, prepri-
čevali in obiskovali poslanske skupine v Državnem 
zboru RS ter druge državne ustanove, da so po 
manj kot 10 letih dela sprejeli Zakon o osebni asi-
stenci, ki prinaša gluhim in gluhoslepim pravico do 
osebne asistence oz. komunikacijskega dodatka. 
V medijih smo sproti objavljali informacije in po-
drobnosti na poti sprejetja tega zakona. 

Okrogla miza S polževim vsadkom do boljše re-
habilitacije

Na ZDGNS smo organizirali okroglo mizo in povabili 
ključne predavatelje, da so vsak s svojega področja 
pojasnili vlogo ZDGNS pri osebah s polževim vsad-
kom, kirurško zdravljenje naglušnosti in gluhote 
ter pomen psihološke obravnave in rehabilitacije 
oseb s polževim vsadkom. Visoka udeležba je po-
kazala, kako aktualna je ta tema. 

Praznovanje svetovnega dneva polževega vsadka

Z okroglo mizo smo praznovali svetovni dan pol-
ževega vsadka in z izjavo za javnost sodelovali v 
številnih medijih ter s tem ozaveščali strokovno in 
laično javnost o pomenu polževega vsadka. 

Sodelovanje ZDGNS z Uradom vlade RS za komu-
niciranje

Aktivna vloga ZDGNS v vseh vladnih službah je ob-
rodila povabilo Vlade RS, da ZDGNS sodeluje pri 
tehnični priredbi tiskovnih konferenc s tolmačem 
v znakovni jezik. Tiskovne konference so po krajši 
prekinitvi zaradi tehničnih težav znova dostopne 
tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Aktivno delo sekretariata Športne zveze gluhih 
Slovenije 

Sekretariat vodi delo Športne zveze gluhih Sloveni-
je, letos pa se ukvarja z nekaj večjimi mednarodni-
mi športnimi projekti, kot so olimpijske igre gluhih 
in svetovno prvenstvo gluhih v smučanju. Poleg 

S sekretarjeve mize 

Okrogla miza S polževim vsadkom do boljše rehabilitacije

Tiskovna konferenca vlade v SZJ

Državni zbor Republike Slovenije
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S sekretarjeve mize

tega da sekretariat koordinira to delo, skrbi tudi za 
to, da nemoteno potekajo tudi državna prvenstva 
gluhih in druge športne aktivnosti.

Univerza v Ljubljani prisluhnila potrebam naglu-
šnih študentov

Na podlagi številnih sestankov in srečanj predstav-
nikov ZDGNS s predstavniki univerze je Univerza v 
Ljubljani kupila štiri komplete za prenosno induk-
cijsko zanko za potrebe naglušnih študentov na 
posameznih fakultetah, članicah univerze. Resnič-
no upamo, da bodo vse te aktivnosti pomagale in 
spodbudile naglušne študente k uporabi teh teh-
ničnih pripomočkov za lažje spremljanje študijskih 
obveznosti. 

Film Sotto o gluhi plesalki prejema posebna pri-
znanja

ZDGNS je aktivno sodelovala pri nastanku filma 
Sotto o gluhi plesalki, ki še naprej prejema poseb-
na priznanja. Film Sotto smo premierno prikazali 
na kulturni prireditvi ZDGNS v SiTi teatru v sklo-
pu Jadranske konference zvez gluhih in naglušnih 
v Ljubljani ter praznovanja 85-letnice delovanja 
ZDGNS. Tokrat pa je bil v močni konkurenci uvr-
ščen v katalog kratkih filmov, s čimer ga je filmski 
center vzel pod okrilje na promocijah po filmskih 

festivalih in tržnicah po tujini. Poleg tega pa bo 
kmalu doživel mednarodno premiero, in sicer na 
Chicago Feminist Film Festivalu v sklopu Dance re-
volutions short films – plesnih kratkih filmov.

Izobraževalni center na ZDGNS: Podjetništvo v in-
validskih organizacijah

Cilj izobraževanja je bilo seznaniti udeležence z 
možnostjo razvijanja podjetnosti in kreativnosti 
znotraj naših društev. Sekretar DGN Podravja Ma-
ribor Milan Kotnik in dr. Alenka Slavec iz Ekonom-
ske fakultete Univerze v Ljubljani sta predstavila 
prve korake podjetništva ter priložnosti in izzive 
podjetništva v invalidskih organizacijah. 

Svetovni dan sluha

ZDGNS je ob svetovnem dnevu sluha podala izjavo 
za javnost in zato prejela povabila k sodelovanju v 
različnih medijih. Evropska zveza naglušnih je ob 
praznovanju svetovnega dneva gluhih organizirala 
okroglo mizo v evropskem parlamentu, ki se je je 
udeležila podpredsednica ZDGNS Darja Pajk. Vse 
stroške udeležbe naše predstavnice je pokrila pi-
sarna evropske poslanke Romane Tomc, za kar se 
ji najlepše zahvaljujemo.

Jelena Bolšedonova (foto: Eva Ferlan)

Univerza v Ljubljani

Dr. Alenka Slavec
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S sekretarjeve mize

Oddaja Turbulenca na RTV Slovenija v živo s tol-
mačem

RTV Slovenja nas je obvestila, da bo oddaja Turbu-
lenca z letom 2017 sočasno s predvajanjem v živo 
na voljo na MMC TV s tolmačem v SZJ. Pozneje pa 
bo na ogled v arhivu RTV SLO 4D in v rubriki Odda-
je s slovenskim znakovnim jezikom na spletni stra-
ni www.dostopno.si

Center za razvoj SZJ na ZDGNS vabljen na razpra-
vo o jezikovnih virih in tehnologijah

Center za razvoj SZJ na ZDGNS je kot raziskovalna 
organizacija dobila posebno vabilo na razpravo o 
jezikovnih virih in tehnologijah, ki so jo gostili tri-
je ministri, in sicer za javno upravo, kulturo in izo-
braževanje. V ZDGNS aktivno sodelujemo pri sou-
stvarjanju jezikovnih politik in smo že vključeni v 
različne jezikovne projekte. Tako smo aktivni par-
tner pri soustvarjanju Slovarja slovenskega knji-
žnega jezika 3, ki ima vključene tudi kretnje, in pri 
projektu identifikacije potreb jezikovnih uporabni-
kov v RS. Prav tako smo zelo dejavni pri umestitvi 
slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski 
prostor. Vse te aktivnosti kažejo na visoko stopnjo 
strokovnosti, dela in sodelovanja. 

Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez 
na 15. obletnici sprejetja Zakona o uporabi slo-
venskega znakovnega jezika na ZDGNS

V letu 2017 praznujemo 15. obletnico sprejema 
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. 
V vmesnem času je vlada razglasila dan sloven-
skega znakovnega jezika, ki ga praznujemo 14. no-
vembra, na dan, ko je bil zakon v državnem zboru 
tudi sprejet. V letu 2017 bomo na različne načine 
proslavili to okroglo obletnico. Prvi večji dogodek 
je bil sprejem predsednika ZDGNS Mladena Ver-
šiča in nagovor predsednika državnega zbora dr. 

Milana Brgleza. Na ZDGNS smo povabili vse ključ-
ne osebe, ki so kakorkoli sodelovale pri pisanju, 
sprejemu in potrditvi tega zakona. Veseli nas, da 
so skoraj vsi potrdili udeležbo. Nagovor predse-
dnika DZ s kratkimi nagovori drugih udeležencev 
in kulturno točko v znakovnem jeziku je zagotovo 
popestril celotni dogodek.

Evropska unija je leto 2017 razglasila za leto do-
stopnosti

ZDGNS veliko energije namenja dostopnosti infor-
macij in komunikacij za vse naše uporabnike, tj. 
gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim 
vsadkom. V javnosti je veliko poudarka na pre-
magovanju arhitektonskih ovir, mi pa poudarjamo 
predvsem komunikacijske ovire, bodisi pri dosto-
pnosti vsebin ali infrastrukture. Prilaganje sple-
tnih strani javnih ustanov, medijev, izobraževalnih, 
zdravstvenih, sodnih ustanov, itd. so le drobec 
vseh nujno potrebnih prilagoditev za gluhe, naglu-
šne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom. 

Strokovni svet na MDDSZEM

Na MDDSZEM redno potekajo sestanki strokovne-
ga sveta, glavna tema pa je reorganizacija centrov 
za socialno delo. Poleg tega se odpirajo tudi teme 
osebne asistence, dolgotrajne oskrbe in resolucije 
oz. akcijskih načrtov z našega področja. Vsi ti se-
stanki z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak omogočajo 
neformalne stike in možnosti obrazložitve poseb-
nih potreb vseh naših uporabnikov. 

Volitve na ZDGNS

V letu 2017 bo sklicana volilna skupščina ZDGNS, 
zato so že takoj v začetku leta stekli volilni postop-
ki v skladu z volilnimi opravili, ki jih je sprejel UO 
ZDGNS že na lanskoletni seji. 

Mladen Veršič in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez

Posvet treh ministrov o jezikovni politiki

http://www.dostopno.si
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S sekretarjeve mize

Nadzor neodvisnega revizorja na ZDGNS

Tako kot vsako leto je ZDGNS dolžna opraviti nad-
zor neodvisnega revizorja. Revizor pregleduje do-
kumentacijo ZDGNS v časovnem razponu nekaj 
tednov in na koncu poda poročilo. Po opravljenem 
nadzoru bodo stekli vsi postopki – od nadzornega 
odbora, upravnega odbora pa vse do skupščine, ki 
bo dokončno potrdila poročila in plan dela. 

Skupščine društev 

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič in sekretar 
ZDGNS se udeležujeta rednih skupščin društev. 
Nekatere skupščine so tudi volilne, zato s svojo 
navzočnostjo izkazujeta podporo in spoštovanje 
vseh članov ZDGNS. 

Praznovanje sprejema Zakona o osebni asistenci 
na ZDGNS

ZDGNS je ob sprejemu Zakona o osebni asisten-
ci organizirala praznovanje v prostorih ZDGNS, na 
katero je povabila vse ključne akterje. Veseli smo 
bili obiskov predstavnikov Direktorata za invalide 
in mag. Cveta Uršiča kot prvega vodjo delovne 

skupine na ministrstvu za pripravo predloga zako-
na pred več kot sedmimi leti. Obiskali so nas tudi 
poslanci državnega zbora s predsednikom Odbora 
DZ za delo, družino in socialne zadeve, Urošem Pri-
klom. Skupaj smo »prehodili« prehojeno pot ter se 
že ozrli v prihodnost. S predstavniki društev smo 
prisluhnili različnim nagovorom in pozvali ministr-
stvo k čim prejšnjemu imenovanju delovne skupne 
ter pripravi vseh potrebnih aktov in postopkov, da 
bo zakon resnično zaživel v roku, kot je določen z 
zakonom.

Matjaž Juhart

Ob praznovanju sprejema Zakona o osebni asistenci
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Aktualno

Zakon o osebni asistenci od predloga do sprejema 
v Državnem zboru RS

Leto 2017 se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovi-
no skupnosti oseb z okvaro sluha, med katere šte-
jemo gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s pol-
ževim vsadkom. Sprejeti zakon o osebni asistenci 
bo sicer zaživel s 1. 1. 2019, vendar se je prvič v 
zgodovini RS sistemsko uredila osebna asistenca, 
ki bo nekaterim omogočil bodisi osebno asistenco 
ali komunikacijski dodatek. 

V Uradnem listu RS št. 10/2017 je bil 27. 2. 2017 
objavljen Zakon o osebni asistenci. Tu omenjam 
predvsem »8. člen; Komunikacijski dodatek. Ne 
glede na pogoj iz pete alineje drugega odstavka 
7. člena tega zakona, se lahko gluhemu, slepemu 
ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed 
storitev osebne asistence iz prejšnjega člena samo 
pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne 
izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje iz tretje 
alineje drugega odstavka 7. člena tega zakona, 
odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. 
Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere 
denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in 
postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenj-
skih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.« 

Kako so potekali postopki sprejema tega zakona v 
obdobju približno 10 let?

1. faza: Od ideje do predloga še pred letom 2010

O potrebi po osebni asistenci se je govorilo že več 
let. Invalidske organizacije so z resornim ministr-
stvom več let usklajevale dogovor, kako rešiti oseb-
no asistenco za posamezne invalide. V prvi fazi je 
bilo največ govora o gibalno oviranih invalidih ter 

njihovih potrebah. Tako so marca 2009 imenovali 
prvo delovno skupino na Ministrstvu za delo, ki je 
imela nalogo pripraviti besedilo predloga zakona o 
osebni asistenci. Takoj ko smo se na ZDGNS sezna-
nili s to delovno skupino in z dejstvom, da vanjo 
niso vključeni predstavniki ZDGNS, smo vso ener-
gijo in čas usmerili v utemeljevanje, da imajo tudi 
osebe z okvaro sluha potrebe po osebni asistenci. 
Po daljšem premisleku in številnih usklajevanjih so 
k sodelovanju pri tej delovni skupini povabili oba 
predstavnika ZDGNS, in sicer Aleksandro Rijavec 
Škerl in Matjaža Juharta. Največ zaslug za to gre 
tedanjemu direktorju Direktorata za invalide in pr-
vemu vodji te delovne skupine, mag. Cvetu Uršič. 

2. faza: Predlog Zakona o osebni asistenci invali-
dov (leto 2010)

Ministrstvo je v sodelovanju s številnimi pred-
stavniki različnih invalidskih organizacij uskladilo 
predlog zakona ter ga pripravilo za nadaljnjo za-
konodajno obravnavo. Treba je poudariti, da je ta 

Matjaž Juhart

Mag. Cveto Uršič

Aleksandra Rijavec Škerl
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predlog zakona potrebe gluhih, naglušnih in gluho-
slepih vključeval zelo podobno temu zakonu, ki je 
sprejet zdaj. Že leta 2010 smo postavili sistemske 
rešitve in v zakon umestili potrebe naših uporabni-
kov. Ministrstvo je predlog zakona podprlo, vendar 
zaradi tedanje vsesplošne gospodarske krize, raz-
ličnih političnih interesov in sistemskih sprememb 
v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi ni pristopilo 
k njegovemu sprejemu. ZDGNS je na vseh organih 
izražala zaskrbljenost in razočaranje, ker zakon ni 
bil sprejet. Takrat so se začeli tudi prvi večji pritiski 
nekaterih invalidskih organizacij in posameznikov, 
ki so izražali nestrinjanja s predlogom zakona. 

3. faza: Številni predlogi zakona brez gluhih, na-
glušnih in gluhoslepih

Začela se je ena najtežjih faz nastajanja zakona o 
osebni asistenci. Ministrstvo zaradi zelo različnih 
okoliščin ni nadaljevalo sprejema tega zakona. 
Med invalidskimi organizacijami smo mnogi na 
različnih srečanjih, dogodkih, sestankih, posvetih 
in skupnih praznovanjih opozarjali na potrebe glu-
hih, naglušnih in gluhoslepih ter to navezovali na 
sprejem zakona o osebni asistenci. Obžalujemo, 
da je sledilo daljše obdobje, ki je trajalo približno 
šest let, v katerem so različne organizacije vlagale 
različne predloge zakona o osebni asistenci. Leta 
2012 je bil po institutu ljudske iniciative v zako-
nodajni postopek vložen predlog zakona, ki ga je 
predlagalo več kot 7000 volivcev, pripravilo pa ga 
je YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa. 
Predlog na seji matičnega odbora v Državnem zbo-
ru RS ni dobil podpore. Decembra 2012 je ministr-
stvo, pristojno za invalidsko varstvo, posredovalo 
v javno razpravo nov predlog zakona. Tudi v tem 
primeru pozneje ni bil začet zakonodajni posto-
pek. Leta 2015 je MDI – Mreža za deinstituciona-
lizacijo, v kateri so bili predstavniki različnih inva-
lidskih organizacij, pripravila nov predlog zakona 
o osebni asistenci, a ta prav tako ni dobil podpore 
političnih strank. V nobenem od teh predlogov 
niso bile vključene potrebe gluhih, naglušnih in 
gluhoslepih. ZDGNS je vložila ogromno truda, da 
je pojasnjevala in utemeljevala, da podpira spre-
jem Zakon o osebni asistenci, vendar je vanj nujno 
vključiti tudi potrebe naših uporabnikov.

4. faza: Iz vrženih kamnov smo zgradili zgodbo o 
uspehu

Ko smo v vseh teh letih utemeljevali, se branili, po-
dali ustrezne obrazložitve in vse, kar je bilo potreb-
no, si nismo mislili, da smo vzporedno s tem gradili 
zgodbo o uspehu. Strokovne in politične odloče-
valce smo prepričali o pomembnosti osebne asi-

stence za naše uporabnike. Verjetno te možnosti 
ne bi imeli, če nekateri posamezniki ali organizaci-
je ne bi namerno oz. sistematično ignorirali potreb 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Te njihove kritike 
in ignoriranja so nam dale priložnosti, da smo lah-
ko vstopili v pisarne politikov in stroke in tam z do-
brimi argumenti utemeljevali svoje potrebe.

5. faza: Sprejem Zakona o osebni asistenci

Decembra 2016 je poslanska skupina DZ Nova Slo-
venija vložila predlog Zakona o osebni asistenci v 
Državni zbor RS. ZDGNS je podprla predlog zakona 
ter z obiski poslanskih skupin, različnimi spremlja-
jočimi dejavnostmi in številnimi sestanki uteme-
ljevala potrebo po nekaterih dopolnitvah. Ključen 
je bil tudi sprejem predsednika Državnega zbora 
RS dr. Milana Brgleza na ZDGNS ob 15. obletnici 
sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovne-
ga jezika, na katerem smo odločno in jasno izrazili 
podporo temu predlogu zakona, predvsem pa po-
dali konkretna pričakovanja pri dopolnitvah. Prvo 
branje v DZ, obravnava zakona na Odboru za delo 
DZ, druga in tretja obravnava v DZ so prinesli tudi 
sprejetje amandmajev, ki so jih spisale nekatere 
poslanske skupine ter sprejele in potrdile vse po-
slanske skupine. Zakon je bil sprejet soglasno tako 

Mladen Veršič in Franc Jurša

Dr. Milan Brglez na uradnem obisku na Zvezi društev gluhih in na-
glušnih Slovenije
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na Odboru kot tudi na plenarnih sejah DZ, kar kaže 
na izredno visoko stopnjo konsenza in podpore. 
Šlo je za enega redkih zakonov, ki so bili v Držav-
nem zboru RS soglasno sprejeti. Zakon je bil 27. 2. 
2017 tudi objavljen v Uradnem listu RS. 

6. faza: Od sprejema do uveljavitve

ZDGNS je marca v znak potrditve zakona organizi-
rala sprejem, da se zahvali vsem ključnim akterjem, 
ki so aktivno sodelovali bodisi s pisanjem predlo-
gov bodisi z obiski poslanskih skupin. Poleg pred-
stavnikov društev smo povabili predsednika Od-
bora za delo DZ Uroša Prikla, prvo podpisnico pod 
predlog zakona, poslanko DZ Ivo Dimic, ter druge 
poslance DZ, ki so tako ali drugače aktivno sode-
lovali pri sprejetju zakona. Mnogi so se opravičili, 
prišla pa je poslanka Marija Bačič, zadnji trenutek 
pa se je opravičil poslanec DZ Jani Möderndorfer. 
Poleg poslancev so bili navzoči predstavnika Di-
rektorata za invalide na MDDSZEM, Dragica Bac 
ter mag. Cveto Uršič, ter člani in še nekateri dru-
gi aktivni sodelavci delovne skupine na ZDGNS za 
osebno asistenco, in sicer Branko Gornjec, Boris 
Horvat, Metka Knez, Branko Perovič, Tone Petrič, 
Aleksandra Rijavec Škerl ter Matjaž Juhart. Ob pri-
jetnem sprejemu smo skupaj prehodili pot od ide-
je do sprejema. 

V tej fazi se mora na resornem ministrstvu izobli-
kovati delovna skupina, ki bo pripravila vse potreb-
ne akte in postopke, da se bo zakon tudi uveljavil. 
Ministrstvo nas je povabilo k sodelovanju in vabilo 
smo tudi sprejeli. Zdaj moramo še ozaveščati vse 
naše uporabnike in potencialne prejemnike oseb-
ne asistence oz. komunikacijskega dodatka, ven-
dar bo vse to lažje steklo takrat, ko bodo bolj znani 
zametki pravilnika. Vse pristojne smo tudi že se-
znanili z dejstvom, da je zakon sicer najbolj pribli-
žan predlogu optimalnega, a še zdaleč ni idealen. 
Še vedno ne pokriva nekaterih sivih lis in na to smo 
tudi že opozorili. Največji poudarek bo seveda, da 
imajo naši uporabniki možnost tako osebne asi-
stence kot dodatka, še posebej pa smo opredelili 
potrebe gluhoslepih do osebne asistence. 

7. faza: Od uveljavitve naprej 

Po uveljavitvi zakona bomo aktivno pristopili k 
dopolnitvam zakona, in sicer v smislu razširitve 
pravic gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Usmeritve 
smo že podali na dosedanjih srečanjih, konkretnej-
še spremembe pa bomo podali v ustrezni obliki. 
Treba je tudi poudariti, da se pravice iz Zakona o 
osebni asistenci ne izključujejo iz pravic Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov in Zakona o upo-
rabi slovenskega znakovnega jezika. Zagotovo pa 
so vsi ti trije sprejeti zakoni velik mejnik v organizi-
ranem delovanju naših organizacij.

Da se je omenjeni zakon sprejel, je skupno delo 
vseh nas, ki smo na tem področju aktivno delovali 
in sodelovali kljub nekaterim izrazitim nasprotova-
njem, pozitivni učinki tega zakona pa se bodo po-
kazali šele čez čas. Vsekakor pa naši uporabniki že 
nestrpno pričakujejo začetek leta 2019. Razumem, 
zakaj. 

Matjaž Juhart

Iva Dimic in mag. Cveto Uršič

Z leve proti desni Uroš Prikl, Dragica Bac in Mladen Veršič

Marija Bačič, poslanka DZ
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Sprejetje Zakona o osebni asistenci je zgodovinski 
dosežek  

Državni zbor je 17. 2. 2017 soglasno sprejel Zakon 
o osebni asistenci. Tako se je končala trnova pot 
zakona, ki so ga invalidi čakali več let. Ta civiliza-
cijski pravni akt jim bo namreč zagotovil, da lahko 
živijo v skupnosti in tako kot drugi odločajo o svo-
jem življenju. 

S sprejetjem Zakona o osebni asistenci (v nada-
ljevanju ZOA) so bili poplačani dolgoletni napori 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (v na-
daljevanju ZDGNS). S 1. 1. 2019, ko ZOA stopi v 
veljavo, bodo lahko gluhi ali gluhoslepi, ki od sto-
ritev osebne asistence potrebujejo samo pomoč 
pri komunikaciji in spremstvu, izkoristili osebno 
asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik bo 
lahko namesto osebne asistence izbral denarno 
nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vsto-
pni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno 
v pravilniku. Zakonodajalec je v zadnjem predlo-
gu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev, 
kar pomeni, da bodo do denarnega nadomestila 
upravičene tudi osebe, starejše od 65 let. Slove-
nija je z umestitvijo komunikacijskega dodatka za 
gluhe v ZOA postavila unikum v evropskem prav-
nem redu. 

ZDGNS je s slavnostnim dogodkom 14. marca 2017 
v veliki sejni dvorani počastila zgodovinski uspeh 
za svoje uporabnike. Mladen Veršič, predsednik 
ZDGNS, se je zahvalil vsem, ki so s svojim delom pri-
pomogli k sprejetju tega zakona. Posebej je ome-
nil mag. Cveta Uršiča, vodjo prve delovne skupine, 
Aleksandro Rijavec Škerl in Matjaža Juharta, pred-
stavnika ZDGNS v tej skupini, člane vseh nadaljnjih 
delovnih skupin, prvopodpisano pri predlogu ZOA, 

poslanko NSI Ivo Dimic, dr. Milana Brgleza, predse-
dnika Državnega zbora RS, Uroša Prikla, poslanca 
Desusa in predsednika Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide, Janija Möderndorfer-
ja iz stranke SMC, Marijo Bračič, poslanko SD, in 
Dragico Bac, direktorico Direktorata za invalide, 
MDDSZEM. V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo, 
da je »ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti zgodbo s tem zakonom začelo, 
zdaj pa jo bo tudi nadaljevalo, tudi kot pristojno za 
pripravo podzakonskega akta k zakonu, pravilnika. 
Pričakujem, da boste k realizaciji pristopili čim prej. 
Vsekakor pa želimo imeti v tej skupini tudi svojega 
predstavnika.« 

Invalidi bodo morali najmanj do 30. junija 2018 po-
čakati na podzakonski akt oziroma poseben pra-
vilnik, ki bo urejal pogoje za upravičence po tem 
zakonu. Ta bo zelo natančno tudi opredelil vsto-
pni prag za osebe z okvaro sluha. Zakon določa, 
da centri za socialno delo takoj po uveljavitvi pra-
vilnika začnejo postopke ugotavljanja pravice do 
osebne asistence. Časa bo pol leta, da bodo tisti, ki 
bodo upravičeni do osebne asistence, s 1. 1. 2019, 
ko zakon stopi v veljavo, že imeli odločbo.

Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS, je poudaril, da ga 
izjemno veseli, da so vsi predlogi ZDGNS za njene 
uporabnike vključeni v ZOA: »Dejstvo je, da zakon 
predvideva pravico tako za gluhe kot gluhoslepe. 
Število ur osebne asistence je določeno na mini-
malno 30 ur. Tretji uspeh je, da se zgornja staro-
stna omejitev odpravi. Zadnja in bistvena dodana 
vrednost zakona je v tem, da bodo lahko upravi-
čenci namesto osebne asistence izkoristili možnost 

Dragica Bac, direktorica Direktorata za invalide MDDSZEM

Iva Dimic, poslanka DZ
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komunikacijskega dodatka.« Sekretar se je v ime-
nu ZDGNS zahvalil vsem, ki so glasovali za sprejetje 
tega zakona.  

Mag. Cveto Uršič z MDDSZEM je kot vodja prve 
delovne skupine za pripravo Zakona o osebni asi-
stenci kot ključno omenil, da so pri pisanju besedi-
la »ves čas zraven sedeli predstavniki uporabnikov 
osebne asistence. Skupina se je ravnala po sistem-
ski ureditvi v nekaterih državah, kjer imajo urejeno 
osebno asistenco. Če pogledamo predlog zakona iz 
leta 2010, ki je bil že pripravljen za obravnavo v dr-
žavnem zboru, lahko ugotovimo, da je predvideval 
tudi komunikacijski dodatek, kot je danes zapisan v 
8. členu.« Ob koncu orisa prehojene poti pri spre-
jemanju ZOA se je mag. Uršič iskreno zahvalil pred-
stavnikom ZDGNS za tvorno sodelovanje. 

Predlagatelji zakona, člani Nove Slovenije, sicer 
opozicijske stranke, niso skrivali zadovoljstva nad 
doseženim. Prvopodpisana pri predlagateljih, po-
slanka Iva Dimic, je poudarila tvorno sodelovanje s 
predstavniki ZDGNS: »V poslanski skupini NSI smo 
se ves čas srečevali s predstavniki ZDGNS, skupaj 
smo poskušali prispevati k boljši zakonodaji za glu-
he in naglušne v Sloveniji. Ta naša skupna srečanja 
in prizadevanja v državnem zboru so pripomogla 

k temu, da smo vključili gluhe in naglušne v ZOA,« 
je povedala častna govornica na slavnostnem do-
godku in dodala: »Do zdaj je bila osebna asistenca 
urejena z razpisi, zdaj je postala pravica invalidov.«

Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo, družino in 
socialne zadeve in invalide, je bil prav tako vesel 
dejstva, da je DZ soglasno sprejel ZOA, in pouda-
ril: »Država je toliko demokratična, kolikor daje 
možnosti najranljivejšim skupinam. Leta 2010 smo 
sprejeli Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 
potem Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in za-
poslovanju invalidov. Vsi ti zakoni so pomembni, 
urejajo problematiko invalidnih oseb. Pred enim 
mesecem sprejeti zakon pa je dodana vrednost. 
Ta zakon je zgodba o uspehu, ki se mora končati 
uspešno.« 

Častna govornica Dragica Bac, direktorica Direk-
torata za invalide, MDDSZEM, je orisala nadaljnje 
postopke, ki jih bo njen resor zagotovil vse do za-
četka izvajanja ZOA: »Zakon je vrh ledene gore, po-
tem je še dolga pot. Sprejeti moramo pravilnik, pri-
praviti dokumentacijo, obrazce, ustvariti register 
izvajalcev, usposobiti koordinatorje na centrih, ne 
nazadnje tudi programsko podporo za financira-
nje. Program je že razvit. V delovno skupino boste 
vsekakor povabljeni tudi predstavniki ZDGNS, ker 
nam le vi lahko ponudite uvid in tehtno argumen-
tacijo potreb vaših uporabnikov.« 

Predlagatelji zakona so zapisali, da bo za izvajanje 
zakona na leto treba zagotoviti osem milijonov 
sredstev. Vendar takrat še niso vedeli, da se bo 
komunikacijski dodatek razširil na uporabnike, sta-
rejše od 65 let, tako da so grobe ocene stroškov 
deset milijonov letno. V vmesnem času, do začet-
ka izvajanja Zakona o osebni asistenci, pa naj bi 
poslanci pripravili tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Mag. Tina Grošelj

Mag. Cveto Uršič

Matjaž Juhart

Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo, družino in socialne zadeve 
in invalide v DZ
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Dr. Milan Brglez na uradnem obisku na ZDGNS 

Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS, 
je v počastitev praznovanja 15-letnice uveljavitve 
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
obiskal Zvezo društev gluhih in naglušnih Sloveni-
je. Seznanil se je z delom in aktualnimi problemi te 
reprezentativne organizacije, ki že več kot 85 let 
zastopa interese oseb z okvaro sluha.

Sprejel ga je predsednik Zveze Mladen Veršič, ki je 
kot enega izmed ključnih problemov poudaril dej-
stvo, da je razvoj slovenskega znakovnega jezika 
prepuščen invalidski organizaciji, kar v tujini ni obi-
čajna praksa. Da njihov Center za razvoj znakovne-
ga jezika deluje strokovno, dokazuje tudi dejstvo, 
da je center registriran pri Javni agenciji za razisko-
valno dejavnost. Učinkovito delovanje pa se kaže v 
pripravi približno 10.000 standardiziranih kretenj, 
ki so uporabnikom na voljo v spletnem slovarju. 
O njegovi strokovnosti pa priča tudi evropsko je-
zikovno priznanje Evropske komisije. Dr. Brglez je 
ob tem dejal: »Če prav razumem, je Ministrstvo za 
kulturo šele lani prepoznalo samostojnost sloven-
skega znakovnega jezika. Torej bo treba v pogaja-
nja z ministrstvom, da bi prevzelo razvoj oziroma 
je treba zadeve uskladiti. Konec koncev je odloči-
tev glede tega vaša; ste avtonomni in tako je prav, 
ampak ta partnerski odnos z državo, ki mora skr-
beti za slovenski jezik in bi morala skrbeti tudi za 
slovenski znakovni jezik, je treba urediti. Vemo pa, 
da je zelo dolgo trajalo, da je bilo Ministrstvo za 
kulturo pripravljeno priznati SZJ. Tukaj bo vsa moja 
podpora in podpora Državnega zbora RS ter tistih, 
ki razumemo, zakaj je to tako zelo pomembno,« je 
dr. Milan Brglez zagotovil jasno podporo gluhim 
pri nadaljnjih prizadevanjih pri uveljavljanju rabe 
znakovnega jezika na vseh področjih. 

V Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezi-
ka ni posebej naveden pritožbeni organ, vseeno 

pa se uporabniki lahko pritožijo na več načinov. 
Najprej lahko pritožbo naslovijo na pristojno mi-
nistrstvo razlaga dr. Brglez: »Vsak zakon ima po-
stopke in pritožbeni organi obstajajo. Problem je, 
da je v vašem primeru teh pravzaprav več. Na pri-
mer, če je pritožba nad tolmači, imamo razsodišče 
tolmačev SZJ. Če je karkoli v povezavi z vavčerji, je 
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ki je dolžno odgovoriti na 
pritožbo. Če pritožba ne zdrži, se lahko gre naprej. 
Ko imaš enkrat prvostopenjsko odločitev, greš pa 
lahko tudi na upravno sodišče.« 

Za uporabnike je pomembno, da se izvedejo še ne-
uresničeni sklepi, ki so bili kot priporočilo poslani 
na Vlado RS januarja leta 2008. Po devetih letih je 
bilo že doseženo oziroma uvrščeno v posamezne 
zakone naslednje: omogočena je raba slovenskega 
znakovnega jezika v stiku gluhih z izvajalci javnih 
služb, plačnik storitev pa je država; vzpostavljen je 
bil klicni center; nacionalna televizija od leta 2009 
širi dostopnost informacij s tolmačenjem Dnevni-
ka in Slovenske kronike ter številnih drugih infor-
mativnih in izobraževalnih oddaj po spletu, podna-
slovijo pa približno 90 odstotkov vsega programa. 
Toda: izobraževanje na vseh ravneh vseeno še ne 
zagotavlja popolne dostopnosti. Med neuresni-
čenimi sklepi ostaja nov seznam telesnih okvar, 
priznanje 100-odstotne telesne okvare gluhim, 
rehabilitacija gluhih in naglušnih in revizija dogod-
kov ter ugotovitev morebitnih kršitev pri ukinitvi 
invalidskega podjetja DAN in ustanovitev novega 
invalidskega podjetja, v katerem bi se zaposlovali 
gluhi in naglušni. 

»Nekatere zadeve so bile izpeljane, na primer Za-
kon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju in-
validov, realizirani so bili tehnični pripomočki. Zdaj 
imamo Zakon o osebni asistenci, ki spet naslavlja 
del tega in ga v marsičem ne bi bilo, če ne bi bili že 
nastavki v Zakonu o uporabi slovenskega znakov-
nega jezika, čeprav je konceptualno malo druga-
če od ZOA. Marsikaj zares imamo, velik del pa je 
treba še uresničiti. Omenili ste stopnjo invalidnosti 
iz Samoupravnega sporazuma iz leta 1983, ki ne 
velja. Ministrstvo naj bi ga pripravljalo z vsemi de-
ležniki. Sam kot poslanec seveda moram verjeti, 
da bo ministrstvo to naredilo. Tudi Ministrstvo za 
zdravje je pripravilo Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki 
naj bi bil v tem letu v delu. Tudi tam je del te pro-
blematike. Tako bi moral biti na koncu, če bo vse 
tudi sprejeto, realiziran velik del tega, kar je bilo v 

Tina Grošelj med intervjujem z dr. Milanom Brglezom, predsedni-
kom Državnega zbora (foto Sašo Letonja)
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15 let Zakona o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika

Pred 15 leti je bil sprejet Zakon o uporabi slo-
venskega znakovnega jezika, ki gluhim zagotavlja 
pravico do sporazumevanja z znakovnim jezikom 
v vseh življenjskih okoliščinah. To pravico uvelja-
vljajo s tolmači. Državni zbor je zakon razglasil 14. 
novembra pred 15 leti, in v počastitev obletnice 
tega dogodka in vseh drugih dosežkov za gluhe 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije do 14. 
novembra načrtuje številne aktivnosti. Prva je bil 
slavnostni dogodek, na katerem so se zbrali pisci 
besedila zakona o uporabi slovenskega znakovne-
ga jezika in drugi pomembni gostje. 

Predsednik ZDGNS, Mladen Veršič, je uvodoma 
predstavil pisce zakona: »Stanka Tutta, tedanja di-
rektorica Direktorata za invalide na MDDSZEM in 
članica delovne skupine za pripravo zakona, Jasna 
Bauman, Meri Möderndorfer in tedanji sekretar 
zveze Aljoša Redžepovič so zgradili temelje te živ
ljenjsko pomembne pravice za nas gluhe.« 

Stanka Tutta, nekdanja direktorica Direktorata za 
invalide, je dejala, da je zakon dober in eden red-
kih, ki ga vse do danes niso spreminjali: »Dobro 

bi bilo, da bi tega zakona ne poznali samo gluhi, 
ampak tudi drugi, ki odločajo o drugih pravicah. 
To je namreč edini zakon, napisan zelo sodobno in 
inovativno za tiste čase, ki je uvedel pravico indivi-
dualnega financiranja.« 

Osnutek zakona je Zveza društev gluhih in naglu-
šnih Slovenije oddala na resorno ministrstvo že 
leta 1996, vendar v tistem času ni bilo politične 
volje za njegovo uveljavitev. Do premika je pri-
šlo, ko je minister za delo postal Vlado Dimovski 
in potrdil umestitev zakona v program dela vlade. 
Stanka Tutta pojasnjuje, da se je takratni minister 
»zavedal, da je to zelo pomemben, civilizacijsko po-
memben zakon za uveljavljanje človekovih pravic, 
ki ni zajel velikega števila ljudi, kar je bilo včasih 
politično problematično«. 

Z zakonom je država tudi uradno priznala znakovni 
jezik kot naravni jezik gluhih. To v tistem času ni 
bilo samoumevno in niti strokovna javnost si pri 
tem ni bila edina. Šele po sprejemu zakona se je 

tistih sklepih,« je še dodal predsednik državnega 
zbora. 

Pri uveljavljanju pravic gluhih pa nimata ključnega 
pomena samo vlada in državni zbor. Pomembno je 
tudi, da civilna družba opozarja na težave, predla-

ga rešitve in poziva odločevalce k njihovi uveljavi-
tvi. Ob tem pa je dr. Brglez pohvalil aktivno vlogo, 
delo in dosežke Zveze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije.

Mag. Tina Grošelj

Dr. Milan Brglez, Mladen Veršič in Jani Möderndorfer

Udeleženci slovesnosti ob 15. obletnici Zakona o uporabi sloven-
skega znakovnega jezika
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začela standardizacija znakovnega jezika, nastali so 
prvi slovarji. Zakon pa pomeni tudi začetek uradne-
ga poklica tolmač slovenskega znakovnega jezika, 
in kot dodaja Tuttova, so »določili pogoje za opra-
vljanje tega poklica, s certifikatom«. Država je tudi 
v drugih zakonih uredila pravice oseb z okvaro slu-
ha. Eden pomembnejših je Zakon o izenačevanju 
možnosti invalidov, ki je bil sprejet leta 2010. Dve 
leti zatem so sprejeli še Pravilnik o tehničnih pri-
pomočkih. Še ena pomembna novost za uporab-
nike pa je Klicni center, ki po besedah Dragice Bac, 
direktorice Direktorata za invalide, MDDSZEM, 
»dandanes zelo dobro funkcionira. Imamo 1000 
uporabnikov storitev in 46 registriranih tolmačev, 
na center pa je letno naslovljenih 2500 klicev ali 
pomoči.«

Sekretar zveze Matjaž Juhart je opozoril, da je fi-
nanciranje razvoja slovenskega znakovnega jezika 
še vedno neurejeno in že vsa leta prepuščeno in-
validski organizaciji, kar pa v tujini ni običajna pra-
ksa. Da njihov Center za razvoj znakovnega jezika 
deluje strokovno, dokazuje tudi dejstvo, da je regi-
striran pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost. 
Učinkovito delovanje se kaže v pripravi približno 
10.000 standardiziranih kretenj, ki so uporabni-
kom na voljo v spletnem slovarju. Juhart ob tem 
dodaja, da je razvoj znakovnega jezika »danes 
eden močnejših programov na nacionalni ravni. 
Imamo dve skupini za razvoj. Ena se ukvarja s slo-
varjem, druga z učbeniki, slovnico.« 

Znakovni jezik pa kljub napredku ni enakopraven 
govorjenemu jeziku, zato bo uspešno vključitev 
gluhih na vseh vertikalah izobraževanja treba še 
doseči. Zgled s svojo dostopnostjo daje tudi dr-
žavni zbor, je med drugim povedal predsednik dr-
žavnega zbora in slavnostni govornik na tem do-
godku, dr. Milan Brglez: »Pri vsakdanjem delu se 
trudimo, da bi bili vključujoči za vse državljane, tudi 

za invalide ter gluhe in naglušne. Za ljudi, ki ne sliši-
jo, je v državnem zboru zagotovljen tolmač SZJ, na 
balkonu za obiskovalce je od leta 2009 nameščena 
indukcijska zanka. Drugod pa je mogoča aktivaci-
ja FMsistema, prav tako pa so vse slavnostne seje 
tolmačene v znakovni jezik.« 

Sekretar Juhart je pred slavnostnim dogodkom 
na tiskovni konferenci za novinarje poudaril tudi 
izjemno pomembno vlogo medijev ZDGNS za vse 
uporabnike. Zveza se je temeljito posvetila reše-
vanju problema slabe informiranosti uporabnikov 
in začela orati ledino. Leta 1979 so začeli izdajati 
časopis Iz sveta tišine – kmalu bo izhajal že štiride-
set let – in prav v njem so bile prvič objavljene slike 
kretenj, naravnega jezika gluhih. 1980. so oktobra 
na TV Koper začeli predvajati oddajo Prisluhnimo 
tišini, nekaj let pozneje se je oddajanje preselilo na 
TV SLO in oddaja se v koprodukciji TV SLO in Zve-
ze društev gluhih in naglušnih Slovenije predvaja 
še danes in velja za drugo najstarejšo oddajo na 
TV SLO. S produkcijo te oddaje smo postali pionirji 
tudi onkraj naših meja, saj je, na primer, ugledna 
televizijska hiša BBC začela produkcijo podobne 
oddaje z naslovom See Hear šele leto dni zatem. 
Leta 2007 pa je zveza v medijski prostor izstrelila 
Spletno TV, ki je bila za tisti čas – in je še dandanes 
– odlična socialna inovacija. 

Zaradi vseh prizadevanj je bilo doseženega ve-
liko napredka, kljub temu pa na vseh področjih, 
pomembnih za osebe z okvaro sluha, delo še ni 
končano. Kot kaže, bo potrebno še veliko časa in 
naporov, da bo naša družba bolj sprejemajoča in 
odprta za drugačnost in da bosta med državljani 
prevladali prepričanje ter zavedanje, da je tudi 
gluh ali naglušen enakopraven in dragocen del 
naše družbe.

Mag. Tina Grošelj

Meri Möderndorfer, Aljoša Redžepovič, Darja Holec in Ljubica Pod-
boršek

Slavnostni dogodek ob 15. obletnici Zakona o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika
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Izvajanje posebnih socialnih programov v letu 
2016

Usposabljanje za aktivno življenje in delo gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih oseb

Okvara sluha in komunikacijska oviranost gluhe, 
naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom 
ovirata v številnih življenjskih okoliščinah, še zlasti 
v dostopu do informacij, kar močno vpliva na nji-
hov položaj v družbi. Na zvezi pripravljamo izobra-
ževanja, ki so prilagojena potrebam naših članov. 
Seminarji, konference, delavnice, okrogle mize iz-
vajamo za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s 
polževim vsadkom v prilagojenih tehnikah, posre-
dujemo jim ključne informacije, usmeritve, spre-
mljamo zakonodajo, ki vpliva na njihovo življenje, 
na njihovo vključevanje v družbeno okolje. Uspo-
sabljamo tudi strokovno osebje, ki dela z njimi, v 
sodelovanju z našimi uporabniki. 

V letu 2016 so bile na seminarju Gluhi, naglušni, 
gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom – upo-
rabniki naših programov predstavljene naslednje 
teme: merila pri ocenjevanju finančno ovredno-
tenih letnih delavnih programih, uporabniki in 
merila FIHO, pravne podlage delovanja in izva-
janja programov. S kompetentnimi osebami, ki 
predstavijo vsebine, gluhi, naglušni, gluhoslepi in 
osebe polževim vsadkom na prilagojen način, s 
tolmačem, prejmejo informacije iz prve roke ter z 
aktivnim sodelovanjem zagovarjajo svoje potrebe 
in stališča. Program uporabljajo predstavniki vseh 
društev, vključenih v zvezo. Poleg uporabnikov so-
delujejo tudi strokovni delavci, zaposleni na zvezi, 
in strokovni delavci, zaposleni v društvih. Izvaja se 
v seminarski obliki z vsemi metodami, ki se upo-
rabljajo pri izobraževanju gluhih, naglušnih, glu-
hoslepih in oseb s polževim vsadkom, z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. V okvi-
ru programa gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s 
polževim vsadkom aktivno sodelujejo pri določitvi 
tem in načinu izvedbe seminarja ter pri izbiri pre-
davateljev posameznih vsebin. Izobraževanje je 
potekalo 21. in 22. aprila 2016 kot dvodnevni se-
minar, priprave na seminar, vabila, priprave mate-
rialov, ugotovitve in izpeljava sklepov pa vse leto. 

Izvedena je bila okrogla miza Zaposlovanje gluhih, 
naglušnih, oseb z gluhoslepoto in polževim vsad-
kom, ki je bila namenjen odgovornim osebam v 
društvih. Nanašala se je na vprašanja o možnostih 
in izzivih zaposlovanja oseb z okvaro sluha in zapo-
slitveno rehabilitacijo. 

Septembra je bila organizirana mednarodna Ja-
dranska konferenca gluhih z naslovom Pravice glu-
hih naglušnih, oseb s polževim vsadkom in oseb z 
gluhoslepoto v posameznih državah. Mednarodne 
konference so se udeležili predstavniki petih držav 
(poleg Slovenije še Avstrija, Madžarska, Hrvaška in 
Makedonija). Na konferenci so predstavniki vsake 
od njih predstavili zakonodajne pravice, ki se na-
našajo na osebe z okvaro sluha. 

Za strokovne delavce društev je bilo izvedenih 10 
supervizijskih srečanj pod vodstvom supervizorke 
z licenco na področju socialnega varstva (iz Social-
ne zbornice Slovenije).

V okviru programa se izvaja tudi Svetovalni center 
za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim 
vsadkom, starše in svojce. Delo poteka individu-
alno s pogovori v centru, z razgovori po telefonu, 
s SMS-sporočanjem, videotelefonijo, elektronsko 

Dvodnevni izobraževalni seminar

Jadranska konferenca gluhih
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pošto in po spletnem forumu. Vključuje svetova-
nje, informiranje, diagnosticiranje, korekcijo, uče-
nje, povezovanje s slišečim okoljem, družinsko 
mediacijo in usmerjanje, sodeluje pa se tudi z jav-
nimi službami. Vsi izvajalci znajo slovenski znakov-
ni jezik, tako da pri delu ni potrebna tretja oseba 
(tolmač). Delo poteka tako, da so želje, interesi in 
pravice oseb zares upoštevani.

Tolmačenje – razvoj slovenskega znakovnega je-
zika – Center za razvoj slovenskega znakovnega 
jezika

Zveza društev gluhih in naglušnih od leta 1979 sis-
tematično deluje na področju razvoja in uveljavi-
tve slovenskega znakovnega jezika. Rezultat tega 
so izdani priročniki, CD-slovarji in Zakon o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika. Kljub sprejetemu 
zakonu pa država ne zagotavlja sistemskega vira 
za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Zveza 
ta program izvaja od samega začetka, saj je to bi-
stvo kulture in identitete gluhih oseb. Slovenski 
znakovni jezik je treba načrtno raziskovati in stan-
dardizirati, saj je to temeljno pri prenosu znanja v 
znakovnem jeziku. Jezik, kakršen je, zadošča pred-
vsem za socialne potrebe, saj je njegova informa-
cijska vrednost nizka. Zakon o uporabi slovenske-
ga znakovnega jezika in Konvencija OZN o pravicah 

invalidov izrecno govorita o priznanju, razvoju in 
standardizaciji znakovnega jezika, vendar ga drža-
va, ki je sprejela slovenski znakovni jezik kot jezik 
v Sloveniji, finančno ne omogoča. Redno meseč-
no se sestaja skupina gluhih za razvoj slovenskega 
znakovnega jezika in standardizira kretnje za posa-
mezno besedo. Razvijajo se nova področja besed 
oziroma kretenj, ki do zdaj niso bila raziskana. S 
tem razširjamo besedni zaklad gluhih in krepimo 
kulturno ter zgodovinsko zavedanje jezika. Poleg 
raziskovanja besedišča je treba raziskovati tudi 
sam jezik z vidika različnih jezikoslovnih prvin. V 
sodelovanju s primernimi strokovnjaki – jeziko-

slovci, pisci slovarjev in sodelavci pri razvoju be-
sedišč za posamezna področja ter strokovnim ka-
drom za razvoj programske opreme – omogočamo 
delo z jezikom, ki je prvi pogoj za sporazumevanje 
gluhih in za ohranjanje kulturne identitete gluhe 
skupnosti v družbi.

Uporabniki programa so gluhe in gluhoslepe ose-
be ter osebe s polževim vsadkom, uporabniki slo-
venskega znakovnega jezika, tolmači, učitelji in 
drugi strokovni delavci, ki pri svojem delu upora-
bljajo znakovni jezik, pa tudi strokovne izobraže-
valne institucije gluhih in naglušnih ter združenje 
tolmačev.

Delo poteka v okviru skupine za razvoj slovenske-
ga znakovnega jezika, ki jo sestavlja 11 članov, od 
tega je 10 gluhih oseb in ena slišeča oseba (tolmač 
slovenskega znakovnega jezika in strokovnjak s 
tega področja). Skupina je razdeljena na dva dela: 
standardizacija in besedišče slovenskega znakov-
nega jezika. 

Na podlagi izbranega besedišča se opravlja analiza 
po regijah in določi najpogosteje uporabljena kre-
tnja, ta pa se standardizira. Poleg tega se zapisuje 
tudi zgodovina kretenj in njihov izvor. Končni pro-
dukt je produkcija kretenj na različnih medijih in iz-
daja priročnikov. Delo se opravlja v lastnem studiu 
in z lastno tehnološko opremo. Nosilci programa 
so gluhe osebe. Delo pri razvoju slovenskega zna-
kovnega jezika se sproti snema in pregleduje. Dela 
se skupinsko in individualno.

Slovar znakovnega jezika tudi na spletni strani ZDGNS
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V letu 2016 je bilo obdelanih 2094 različnih poj-
mov. Tematska področja so bila raznovrstna. Sku-
pina standardizacije je obravnavala besedišče na 
črke A, B, C, Č, P in dopolnitve drugih besed po 
različnih črkah v povezavi s slovensko-angleškim 
slovarjem, ki še niso bila raziskana. Pri vsem bese-
dišču je skupina določila standarde in druge kre-
tnje, ki se še uporabljajo za neko besedo.

Skupina besedišča je v povezavi s določenimi stan-
dardi oblikovala besedišče (tvorila stavke) v po-
vezavi z učbenikom Naučimo se slovenskega zna-
kovnega jezika 1 in obdelala 272 stavkov. Namen 
besedišča je prikazati uporabo standardov kretenj 
v stavku, ki je izpeljan iz slovenskega knjižnega je-
zika v slovenski znakovni jezik. 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je na-
daljevala z izvajanjem dopolnjevanja Slovarja slo-
venskega znakovnega jezika. Slovar znakovnega 
jezika trenutno vsebuje 7.693 standardnih gesel. 
Pri večini je pri standardni kretnji prikazanih tudi 
več kretenj, ki se prav tako uporabljajo za to geslo. 
Osnovno različico spletnega slovarja slovenskega 
znakovnega jezika, ki je bila razvita leta 2013, smo 
v letu 2016 nadgradili, in sicer s programom za 
utrjevanje znanja, mobilno aplikacijo, QR-kodami 
za hitrejši dostop do želenega videoposnetka in s 
sintezo govora, ki omogoča razpoznavanje pisne 
besede, iz katere se potem programsko modulira 
govor, ter prepoznavanje govora, ki omogoča pre-
poznavanje pogovorne besede. 

V okviru programa smo posneli tudi pravljice v 
slovenskem znakovnem jeziku, ki so dopolnjene s 
podnapisi in možnostjo povečave. Posneli smo na-
slednje pravljice, pesmi in zgodbe:
• Trnuljčica,
• Pepelka,
• Abeceda za otroke,
• Kekčeva pesem,
• pesem Hello v slovenskem znakovnem jeziku in 

mednarodni kretnji,

• pesem Imagine v slovenskem znakovnem jeziku 
in mednarodni kretnji.

V okviru programa je bilo izvedeno tudi:
• pet začetnih tečajev slovenskega znakovnega 

jezika SZJ 1 (od tega je bil en tečaj namenjen in 
prilagojen naglušnim osebam in dva tečaja za 
študente); 

• nadaljevani tečaja slovenskega znakovnega je-
zika SZJ 2; 

• dva nadaljevalna tečaja znakovnega jezika SZJ 3; 
• nadaljevani tečaj znakovnega jezika SZJ 4, ki ga 

je vodila gluha oseba; 
• začetni tečaj mednarodne kretnje, ki ga je iz-

vedla gluha oseba in je bil namenjen gluhim 
tečajnikom z znanjem slovenskega znakovnega 
jezika; 

• izobraževanje Kako otrok z okvaro sluha usvoji 
jezik, ki ga je izvedel dr. Matic Pavlič z Univerze 
Nova Gorica; 

• izdana je bila pobarvanka Poglej me, govorim 
z rokami!, v kateri smo predstavili spoznavanje 
slovenskega znakovnega jezika prek igre; pri 
vsaki kretnji v pobarvanki je dodana QR-koda, 
s katero se lahko spremlja izvajanje kretnje tudi 
v videoobliki; 

• povezava slovarja slovenskega znakovnega jezi-
ka s tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika (umestitev linka na povezavo slovenske-
ga znakovnega jezika k posamezni besedi SSKJ);

• izdaja slikanice Zmajček in morska deklica s pri-
padajočo QR-kodo.

Slikanica v slovenskem znakovnem jeziku Žiga špa-
get gre v širni svet, izdana lani, je novembra preje-
la priznanje zlata hruška kot izstopajoča knjiga po 
vsebini in izvedbi med knjigami za otroke in mla-
dino, ki ga podeljuje uredniški odbor Priročnika 
za branje kakovostnih mladinskih knjig pri Mestni 
knjižnici Ljubljana. 

Ob praznovanju dneva slovenskega znakovnega 
jezika smo skupaj z Mestno knjižnico Kranj in Med- 
občinskim društvom gluhih in naglušnih Gorenj-
ske – Auris izvedli posvet z naslovom Berem, po-
slušam, razumem, s katerim smo želeli gluhim in 
naglušnim odpreti vrata knjižnic. Teme, ki smo jih 
predstavili na posvetu, so bile: Gluhi, naglušni in 
gluhoslepi v knjižnici, Osebe z okvaro sluha s knjigo 
v roki, Naglušnim se odpirajo vrata knjižnic, Glu-
him se odpirajo vrata knjižnic in primeri dobrih 
praks v Mestni knjižnici Kranj. 

Ob odprtju Izobraževalnega centra ZDGNS, ki de-
luje v okviru Centra za razvoj slovenskega zna-
kovnega jezika, smo izvedli strokovni posvet, na 

Pravljica Trnuljčica
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katerem smo predstavili Slovar slovenskega zna-
kovnega knjižnega jezika, tretja izdaja v SZJ, Pred-
stavitev Ciljno raziskovalnega projekta (CRP) 2016 
Jezikovna politika RS in njeni uporabniki, Katalog 
literature in izdelkov ZDGNS in Katalog izobraže-
vanja ZDGNS. 

Informativna dejavnost – založništvo

S programom aktivno delujemo v založništvu in 
izdajamo vsebinsko pomembne publikacije, ki se 
dotikajo življenja in dela gluhih, naglušnih, gluho-
slepih in oseb s polževim vsadkom. Ker so javni 
mediji nedostopni gluhim, naglušnim, gluhoslepim 
in osebam s polževim vsadkom, so podane infor-
macije s specifičnega področja (izobraževanje, za-
poslovanje, zakonodaja, vsebinska področja) po-
membne pri ozaveščanju in krepitvi identitete. S 
tem programom ohranjamo identiteto in kulturo 
gluhe skupnosti ter nadomeščamo podobne javne 
programe. Informiranje z razvojem, raziskavami 
in znanstvenimi ugotovitvami na področju gluho-
te (gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim 
vsadkom), z dejavnostmi, povezanimi z njimi (ra-
zvoj slovenskega znakovnega jezika, polžev vsa-
dek, gluhoslepota, tehnični pripomočki, tehnologi-
ja), in s spremembami v zakonodaji je življenjskega 
pomena za naše uporabnike.

Publikacije, ki so prirejene razumevanju gluhih, na-
glušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom 
(prerejene v slovenski znakovni jezik, pisna oblika 
s povečavo in podnapisi), so:
• slikanica v slovenskem znakovnem jeziku s pri-

padajočo QR-kodo: Zmajček in morska deklica;
• predstavitvena zloženka: Svetovalni center za 

osebe z okvaro sluha in svojce;
• pobarvanka z elementi slovenskega znakovne-

ga jezika: Poglej me, govorim z rokami! s pripa-
dajočo QR-kodo;

• priročnik za starše in strokovne delavce: Kako 
otrok z okvaro sluha usvoji jezik;

• ponatis učbenika za slovenski znakovni jezik 
Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 2;

• ponatis Slikovnega slovarja slovenskega zna-
kovnega jezika 2, dodatek k učbeniku;

• ponatis zgodbe v slovenskem znakovnem jeziku 
Metulj.

Upravičenci tega programa so osebe z okvaro slu-
ha: gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim 
vsadkom, ki živijo na celotnem ozemlju Republi-
ke Slovenije. Ne glede na včlanjenost v društva 
prejemniki publikacije prejmejo to v društvih ali 
na zvezi. Materiale pošljemo tudi vsem javnim in 
strokovnim institucijam, ki delujejo na področju 
gluhote. 

Jezikovni viri, orodja in didaktični pripomočki v znakovnem jeziku

Pobarvanko smo izdali s pomočjo donacije Mercatorja.

Ponatis zgodbe v SZJ Metulj
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Organiziranje in izvedba programov za ohranje-
vanje zdravja in rehabilitacije v lastnih objektih

Naši uporabniki večinoma živijo v izredno slabih 
socialnih razmerah, zato zanje izvajamo dva pro-
grama:

a) Program za ohranjevanje zdravja naših članov 
oziroma uporabnikov se izvaja že vrsto let, in si-
cer v lastnih, primerno opremljenih večnamen-
skih objektih – domovih: v Kranjski Gori, Piranu, 
Fiesi, Moravskih Toplicah. Program omogoča 
medsebojno druženje s sebi enakimi, kar je še 
posebno pomembno zaradi komunikacijske 
oviranosti. V domovih se izvajajo tudi različne 
druge dejavnosti, tj. različni posveti, seminarji, 
usposabljanja, delavnice, likovne kolonije, pote-
kajo priprave gluhih športnikov pred odhodi na 
različna tekmovanja itd., v smislu kompenzacije 

posledic invalidnosti. Zveza razpolaga s svojimi 
objekti na naslednjih lokacijah: Kranjska Gora – 
apartmaji (skupaj 26 ležišč), Piran – apartmaji 
(16 ležišč), delež v Fiesi (6 ležišč in 3 pomožna 
ležišča, v solastništvu z dvema drugima invalid-
skima organizacijama), dve prikolici v Fiesi (8 le-
žišč) ter Moravske Toplice – štirje apartmaji (16 
ležišč). Skupno je na razpolago 74 ležišč. 

b) Program za ohranjevanje zdravja socialno 
ogroženih gluhih in naglušnih oseb in njihovih 
družin izvajamo v naših objektih že deveto leto. 
Program omogoča druženje s sebi enakimi, kar 
je pomembno zaradi komunikacijske ovirano-
sti, in pomeni edino možnost za bivanje social-
no ogroženih gluhih, naglušnih, gluhoslepih in 
oseb s polževim vsadkom ter njihovih družin. 
Letovanje organiziramo v petih petdnevnih ter-
minih (maja). V času letovanja je organizirana 
tudi animacija, ki je prilagojena glede na to, kdo 
letuje v določenem terminu. Vsako leto je en 
termin namenjen druženju in izmenjavi gluho-
slepih oseb oz. družin z gluhoslepo osebo. Ter-
min tematsko vodi gluha animatorka, ki ima 
izkušnje pri delu z gluhoslepimi in uporablja 
slovenski znakovni jezik za gluhoslepe (taktilna 
metoda). 

Vsako leto v našem glasilu in na spletnih straneh 
Zveze objavimo javni razpis ter ga posredujemo 
tudi vsem našim društvom gluhih in naglušnih. Na 
podlagi razpisa društva opravijo izbor svojih čla-
nov, ob upoštevanju Pravilnika o koriščenju objek-
tov za ohranjevanje zdravja. Merila za koriščenje 
so odvisni od namena. Za izvajanje različnih pro-
gramov jih določa že sam program, npr. šport – v 
času pred odhodi na različna tekmovanja potekajo 
v naših objektih priprave športnikov – ali filmska, 
gledališka ali likovna delavnica.

Za počitniške kapacitete je skrbelo pet oskrbnikov 
(dva zaposlena prek pomoči invalidom, dva prek 
samostojnega podjetja in eden zaposlen za polo-
vični delovni čas).

Aleksandra Rijavec Škerl, 
strokovna vodja programov

Posebna publikacija ob lanskoletnem razpisu Ohranjevanje zdravja socialno ogroženih v Kranjski Gori
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Letovanje socialno ogroženih gluhih, naglušnih, 
gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom

Ker gre za brezplačno letovanje, je pri prijavi oz. 
izboru oseb za tovrstno letovanje potrebno upo-
števati naslednja merila socialne ogroženosti: 

Osnovno merilo:
• oseba z okvaro sluha ima odločbo o priznani te-

lesni okvari, potrjen izvid specialista ORL z avdi-
ograma oz. drug dokument, iz katerega je vidna 
okvara sluha;

• posameznik oz. družina nima dovolj sredstev za 
preživljanje in nima premoženja, ki bi omogoči-
lo preživetje. 

Med sredstva oz. dohodke spadajo: plača, bolniško 
nadomestilo, starševsko nadomestilo (porodniško 
nadomestilo, očetovsko nadomestilo ...) pokojni-
na, dohodek od študentskega dela, avtorsko delo, 
dohodek od premoženja, dohodek iz kmetijske de-
javnosti, preživnina, ki jo prejemajo otroci, družin-
ska pokojnina, ki jo prejemajo otroci, nadomestilo 
življenjskih stroškov, ki ga izplačuje ZRSZ iz naslova 

APZ, invalidnina, drugi prejemki iz naslova ZPIZ, 
katastrski dohodek, dobiček iz naslova opravljanja 
samostojne dejavnosti, dobiček iz naslova kmetij-
ske dejavnosti, drugi dohodki po zakonu o social-
nem varstvu. 

Dodatna merila:
• brezposelnost
• aktivno iskanje zaposlitve
• prejemanje pravic iz naslova javnih sredstev 

(otroški dodatek, denarna socialna pomoč, var-
stveni dodatek, državna štipendija, znižanje pla-
čila vrtca, dodatna subvencija malice za učence 
in dijake, subvencija kosil za učence, subvencija 
prevozov za dijake in študente, oprostitev plači-
la socialnovarstvenih storitev, prispevek k plači-
lu družinskega pomočnika, subvencija najemni-
ne, pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev in pravica do plačila pri-
spevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje). 

Druga merila:
• živi sam
• družina s tremi ali več otroki
• večgeneracijska družina
• aktivni član društva gluhih in naglušnih
• čas vključitve v društvo (prednost imajo tisti, ki 

so dlje časa člani društva)
• pogostost koriščenja brezplačnega letovanja 

(prednost imajo tisti, ki brezplačnega letovanja 
še niso izkoristili)

Zveza društev gluhih in naglušnih v okviru progra-
ma poravna stroške bivanja in organiziranega ko-
sila ter večerje. Za prevoz članov stroške poravna 
matično društvo. Med letovanjem socialno ogro-
ženih oseb z okvaro sluha in njihovih družin zveza 
organizira tudi animacijo (risanje, kviz, sprehode, 
družabne igre, ...), ki jo vodi za to usposobljena 
animatorka iz vrst oseb z okvaro sluha. 

Če menite, da ste upravičeni do zgoraj omenjene-
ga brezplačnega letovanja, se o možnostih leto-
vanja pozanimajte v matičnem društvu, katerega 
član ste. 

Aleksandra Rijavec Škerl

V okviru posebnega socialnega programa Ohranjevanja zdravja – rehabilitacija oseb z okvaro sluha 
bo Zveza društev gluhih in naglušnih tudi v letu 2017 organizirala brezplačno letovanje socialno 

ogroženih članov društev in njihovih družin. 

V sredini marca je zveza objavila razpis in ga posredovala v društva gluhih in naglušnih po Sloveniji. 
Letovanje socialno ogroženih članov in njihovih družin bo tako kot v preteklih letih potekalo v 
Počitniškem domu Kranjska Gora. Razpisanih je pet terminov v času od 8. do 28. maja 2017. 

Jezero Jasna v Kranjski Gori
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Izjava za javnost 
ZDGNS, Ljubljana, 24. 2. 2017 

25. februar, svetovni dan polževega vsadka

25. februarja mineva 60 let, odkar sta francoska 
zdravnika André Djourno in Charles Eyriès leta 
1957 prvič spodbudila slušni živec z električnimi 
impulzi. 21 let pozneje pa je dr. Graeme Clark iz-
vedel prvi operativni poseg z vstavitvijo polževega 
vsadka. 

Zdaj v svetu polžev vsadek (kohlearni implant) 
uporablja okoli 600.000 gluhih oseb, od tega je po 
podatkih Evropskega združenja oseb s polževim 
vsadkom kar 60 % odraslih in 40 % otrok. V Slo-
veniji je bil prvi poseg opravljen leta 1995, do leta 
2014 pa so operirali že več kot 300 oseb.

Pomemben je podatek, da je kar 95 % oseb s pol-
ževim vsadkom z njim zadovoljnih, saj se lahko glu-
hi, ki uporabljajo vsadek, bistveno bolje vključuje-
jo v svoje okolje, kot bi se sicer. 

Polžev vsadek je majhen elektronski vgradni slušni 
pripomoček, ki nadomesti delovanje notranjega 
ušesa. Nameščen je pod kožo tik za ušesom. Zu-
nanji del vsadka, t. i. govorni procesor, pretvarja 
zvočno valovanje iz okolice v električne impulze. 
Ti se nato prenesejo v notranji del, imenovan im-
plant, njegova elektroda pa pošilja impulze do slu-
šnega živca. 

Po implantaciji elektronskega dela pa je seveda 
potrebna rehabilitacija, ki od posameznikov zahte-
va dobro, aktivno in tudi dolgotrajno sodelovanje.

Zgodnja implantacija pri gluhih ali težko naglušnih 
otrocih, pri katerih slušni aparat ni več dovolj, ob 
dobri podporni obravnavi omogoča bistveno bolj-
ši govorni razvoj, normalizacijo življenja in pol-
nopravno vključevanje v okolje. Rehabilitacija pri 
otrocih je zahtevnejša in poteka drugače kakor pri 
odraslih. 

Zaradi naraščajočega števila odraslih, ki popolno-
ma izgubijo sluh v odrasli dobi, pa se za vsadke od-
loča tudi čedalje več starejših oseb. Kajti zavedati 
se je treba, da lahko popolna izguba sluha v odrasli 
dobi vpliva na zdravstveno in psihosocialno stanje 
posameznika, obenem pa tudi na okolje, v kate-
rem oseba sobiva. 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je re-
prezentativna invalidska organizacija za osebe z 
okvaro sluha (gluhe, naglušne, osebe s polževim 
vsadkom in gluhoslepe) na državni ravni, vanjo pa 
je vključenih 13 društev gluhih in naglušnih po vsej 
Sloveniji.

Osebe s polževim vsadkom ali tisti, ki o njem raz-
mišljajo, ter njihovi bližnji lahko informacije upo-
rabnikov o življenju z vsadkom in pred njim dobijo 
v vseh društvih in na družbenem omrežju. Z name-
nom povezovanja bo 2. marca 2017 na Zvezi dru-
štev gluhih in naglušnih Slovenije potekala okrogla 
miza z naslovom S polževim vsadkom do boljše 
rehabilitacije. Na okroglo mizo smo povabili upo-
rabnike polževega vsadka, starše otrok s polževim 
vsadkom, potencialne kandidate, ki se za vsadek 
odločajo in predstavnike stroke s tega področja. 
S tem dogodkom želimo med seboj povezati upo-
rabnike, da si izmenjajo izkušnje in predstavijo svo-
je življenjske zgodbe. Povabljeni strokovnjaki bodo 
predstavili svoja področja dela s poudarkom, kaj 
vse lahko posameznik s polževim vsadkom naredi 
sam, za svojo boljšo in uspešnejšo rehabilitacijo. 

Mladen Veršič, predsednik ZDGNS 
Darja Pajk, podpredsednika ZDGNS,  

uporabnica polževega vsadka 

ZVEZA DRUŠTEV 
GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE 
DEAF AND HARD OF HEARING CLUBS ASSOCIATION OF SLOVENIA
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Izjava za javnost 
ZDGNS, Ljubljana, 2. 3. 2017 

3. marec – svetovni dan sluha 
»Naredi dobro naložbo: prepreči in zdravi izgubo sluha«

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 
360 milijonov ljudi ali 5 % svetovne populacije z okvaro slu-
ha. V Evropski uniji je registriranih okoli 52 milijonov oseb 
z okvaro sluha. Strošek nezdravljene okvare sluha stane dr-
žave EU okoli 178 milijard evrov na leto. Stroški zdravljenja 
izgube sluha pa so v primerjavi s stroški nezdravljene okvare 
sluha zelo nizki. Zato je to dobra investicija – investicija v 
sluh.

Izguba sluha je okvara, ki pri večini ljudi močno vpliva tako 
na samo življenje kot tudi na zdravje posameznika z okvaro. 
Izguba sluha je tudi okvara, ki jo je mogoče učinkovito zdra-
viti in preprečevati z razmeroma nizkimi stroški.

Raziskave v Evropi so pokazale, da je kar od 10 do 12 % vse 
odrasle populacije izjavilo, da ima okvaro sluha, kar pomeni, 
da ima v EU več kot 52 milijonov ljudi težave s sluhom.

Pomembno je predvsem preprečevanje izgube sluha. Še 
zlasti je nujno potrebna zaščita pred hrupom in glasnimi 
zvoki, ne le na delovnem mestu, ampak vse bolj tudi v pro-
stem času. 

Največ stroškov za državo, ki nastanejo zaradi neodkrite in 
nezdravljene okvare sluha, je stroškov na račun zdravstve-
nega in socialnega varstva. Prav tako posledice nezdravlje-
ne izgube sluha vplivajo tudi na potrebo po dodatni pomoči 
pri izobraževanju, kar spet prinaša dodatne stroške. Poleg 
tega osebe z nezdravljeno okvaro sluha ne dosegajo visoke 
stopne izobrazbe, zato so tudi težje zaposljivi. Strošek dr-
žave zaradi nezdravljene izgube sluha zajema čedalje večjo 
brezposelnost, prezgodnjo upokojevanje, nizke osebne do-
hodke in posledično tudi pokojnine. Vsi ti dejavniki pahnejo 
osebe z okvaro sluha v še večjo revščino in socialno izključe-
nost ter povečujejo njihov stres.

Vsekakor so to skrb vzbujajoča dejstva, saj so številne razi-
skave in znanstvene študije, izvedene v zadnjih letih, poka-
zale, da so ljudje, ki skrbijo za svoj sluh, v boljši psihofizični 
kondiciji, podvrženi so manjšemu tveganju za kognitivni 
upad in demenco, manj so utrujeni, kakovost njihovega ži-
vljenja pa je na splošno višja. Tisti, ki ob izgubi ne poskrbijo 
za svoj sluh, torej ne uporabijo ustreznih slušnih pripomoč-
kov, pa so bolj podvrženi depresiji in psihozam ter imajo 
tudi krajšo življenjsko dobo. 

Različne raziskave po Evropi in ZDA so tudi dokazale razliko 
med naglušnimi, ki uporabljajo slušne aparate, in tistimi, ki 
jih ne, tudi v smislu ekonomskega blagostanja. Tisti, ki po-
skrbijo za svoj sluh, imajo višje dohodke, manj verjetno je, 
da bodo brezposelni ali da se bodo odločili za predčasno 
upokojitev, v nasprotju s tistimi, ki za sluh niso mogli ali niso 
želeli ustrezno poskrbeti. V Sloveniji lahko vsakdo, ki ima 

okvarjen sluh v govornem območju, pridobi slušni aparat, 
ki ga financira ZZZS. 

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v 
svetovnem merilu strošek neprepoznane in nezdravljene 
okvare sluha za gospodarstvo skoraj 750 milijard dolarjev, 
kar na ravni EU znaša 178 milijard evrov letno. Obstaja pre-
govor, ki pravi: »Kar se prihrani, je zasluženo,« vendar pri 
sluhu majhna vlaganja v preprečevanje in zdravljenje izgube 
sluha vodijo do večjih prihrankov. 

Treba je sprejeti ukrepe za preprečevanje nezdravljene iz-
gube sluha. »TO JE DOBRA NALOŽBA,« pravi generalni se-
kretar EHIMA Soeren Hougaard.

Ker je marsikje v Evropi treba pregled sluha neposredno 
plačati, v številnih evropskih državah 3. marca potekajo ak-
cije testiranja sluha in svetovanja vsem, ki menijo, da slabše 
slišijo, saj sta prav profesionalni pregled in preskrba z ustre-
znimi pripomočki izjemnega pomena. Svetovni dan sluha je 
namenjen ozaveščanju in spodbujanju razmišljanja o ustre-
znih strategijah na področju javnega zdravja, ki bi pripomo-
gle k zmanjšanju razširjenosti izgube sluha. 

Pri teh prizadevanjih bi po mnenju WHO morali sodelovati 
tako agencije za javno zdravje, organizacije različnih social-
nih storitev in izobraževalne ustanove kot tudi civilna združe-
nja oseb z okvaro sluha. Zavedati se je treba, da število oseb 
z okvaro sluha narašča, saj se populacija stara, in da brez-
brižen odnos do skrbi za sluh povzroča tudi finančno škodo. 

Pomembno je, da so ljudje ozaveščeni, kaj je izguba sluha, 
kako jo je mogoče preprečiti in kako ukrepati ob njenem 
nastanku. Kajti če izgube sluha ne obravnavamo, lahko to 
močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi. In prav zato je 
pomembno, da se ljudje zavedajo in ustrezno ukrepajo, če 
zaznajo izgubo sluha, saj bodo tako imeli boljši nadzor nad 
svojim zdravjem, kakovost življenja pa se bo približala ravni 
pred izgubo sluha. 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je reprezentativ-
na invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha (gluhe, na-
glušne, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe) na državni 
ravni, vanjo pa je vključenih 13 društev gluhih in naglušnih 
po vsej Sloveniji. Zveza društev gluhih in naglušnih se z izva-
janjem posebnih socialnih programov, ki vključujejo preda-
vanja, okrogle mize, informiranje, ozaveščanje širše javnosti, 
svetovanje, pomoč posamezniku in drugo za okoli 5300 ak-
tivnih članov, aktivno vključuje v preprečevanje izgube sluha 
ter promociji za njeno zdravljenje in rehabilitacijo. 

Mladen Veršič, predsednik ZDGNS 
Darja Pajk, podpredsednica ZDGNS

ZVEZA DRUŠTEV 
GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE 
DEAF AND HARD OF HEARING CLUBS ASSOCIATION OF SLOVENIA
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Zmajček in morska deklica – knjiga v slovenskem 
znakovnem jeziku

V okviru projekta Prilagajanje in izdajanje knjig v 
slovenskem znakovnem jeziku, ki ga s pomočjo Mi-
nistrstva za kulturo izvaja Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, izdajamo zgodbo Zmajček in 
morska deklica. Gre za šesto knjigo v slovenskem 
znakovnem jeziku. Namenjena je predvsem otro-
kom, uporabnikom slovenskega znakovnega jezika.

Avtorica zgodbe je Katarina Picelj, pedagoginja 
po duši in srcu. Več kot deset let je bila zaposle-
na v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer 
je delala kot vzgojiteljica v domu. Je soustanovi-
teljica Društva ustvarjalcev Taka Tuka, ki sodeluje 
pri številnih mednarodnih projektih, povezanih s 
spodbujanjem čustvenega in osebnostnega ra-
zvoja pri otrocih in mladih. Zavzema se za razvoj 
gledališke pedagogike v slovenskem prostoru in za 
njeno uporabo v izobraževanju. Poseben pouda-
rek pri svojem delu daje sprejemanju in spoznava-
nju drugačnosti ter razvijanju metod, ki spodbuja-
jo socialno integracijo. Svet gluhih je edinstven in 
zanimiv za vse, ljudem je treba dati le priložnost, 
da ga spoznajo.

Ilustracije v knjigi so avtorsko delo Vite Picelj 
Moro. Vita obiskuje 9. razred OŠ Spodnja Šiška. Je 
uspešna učenka, kot otrok je oboževala pravljice, 
veliko je govorila in rada ustvarjala. Danes je letom 
primerno malo manj zgovorna, njeno oblikovanje 
in risba pa pogosto posegata v pravljični svet in 
sta še vedno njen najmočnejši način izražanja, s 

katerim pove bistvo, ki ga je včasih težko doseči z 
besedami.

Risbe kretenj v slovenskem znakovnem besedilu 
je ustvaril Nikolaj Vogel, gluhi akademski slikar. Od 
rojstva ne sliši, zato je hodil v osnovno šolo Centra 
za sluh in govor Maribor. Leta 1993 je z zaključnim 
izpitom končal srednjo elektrotehniško šolo v Lju-
bljani. Istega leta je opravil sprejemni izpit na Aka-
demiji za likovno umetnost v Ljubljani in študiral 
slikarstvo pod mentorstvom prof. Metke Krašovec 
in prof. Bojana Gorenca. Po diplomi je leta 2000 
nadaljeval magistrski študij slikarstva pod mentor-
stvom prof. Bojana Gorenca in prof. Jožefa Muho-
viča. Leta 2003 je z zagovorom magistrskega dela 
študij uspešno končal. Pripravil je enajst samostoj-
nih razstav in se udeležil sedemnajstih skupinskih 
razstav. Sodeloval je tudi pri izdelavi gledališke 
scenografije in restavriranju Stolnice v Ljubljani 
(2005–2006). Marca 2015 je postal predsednik 
Mestnega društva gluhih Ljubljana. Kot slikar živi 
in ustvarja v Ljubljani. 

Priredba besedila v slovenski znakovni jezik, ne-
katere ideje za risbe kretenj, lektura in strokovni 
pregled kretenj so delo Veronike Ciglar, profeso-
rice slovenskega jezika in tolmačke slovenskega 
znakovnega jezika. Poučuje na srednji šoli Zavoda 
za gluhe in naglušne Ljubljana in vodi tečaje slo-
venskega znakovnega jezika. S svojimi dijaki je kot 
svetovalka za znakovni jezik sodelovala pri pred-
stavi Klovna gledališča Škuc. V sezoni 2013/2014 je 
v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu sodelova-
la kot učiteljica znakovnega jezika za glavna igralca 
v predstavi Plemena. 

Strokovni pregled kretenj je poleg Veronike Ciglar 
opravil Matjaž Juhart, po izobrazbi profesor defek-
tologije, otrok gluhih staršev in tolmač slovenske-
ga znakovnega jezika. Po končanem študija se je 
zaposlil na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, 
od leta 2005 pa je zaposlen na Zvezi društev glu-
hih in naglušnih Slovenije. Od leta 2009 je sekretar 
zveze, od predlani pa tudi vodja Centra za razvoj 
Slovenskega znakovnega jezika. Poleg rednega 
dela na področju znakovnega dela, gluhote, naglu-
šnosti in gluhoslepote svojo ljubezen do pedago-
gike in znakovnega jezika razvija tudi kot visoko-
šolski predavatelj na Pedagoški fakulteti Primorske 
univerze v Kopru, smer Inkluzivna pedagogika, 

Zmajček in morska deklica
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predmet Znakovni jezik. Zavzema se predvsem za 
to, da se v Republiki Sloveniji prizna znakovni jezik 
kot svoj jezik ter se s tem zagotovi tudi ustrezno 
financiranje. 

V zapisu pod sličicami smo sledili dobesednemu 
prevodu izvornega besedila v kretnje. V takšnem 
zapisu seveda manjka pomemben element zna-
kovnega jezika – obrazna mimika in gibanje telesa, 
zato so risbe kretenj opremljene z ponazorili, kako 
izvedemo posamično kretnjo. Izvajamo jo nazor-
no, tekoče in v smeri gledalca, tako in v takšnem 
vrstnem redu, kot prikazuje risba kretnje poleg be-

Delovanje programskega odbora za invalidske 
vsebine

sedila. Ilustracije kretenj skupaj s posnetkom prek 
QR-kode predstavljajo popolno podobo znakovne-
ga jezika. Pri pripravi QR-zapisa, ki je priloga h knji-
gi, so sodelovale gluhe osebe. Ogled QR-kode je 
vezan na aplikacijo spletnega slovarja slovenskega 
znakovnega jezika. Videoposnetek zgodbe v zna-
kovnem jeziku prek QR-kode je novost v svetov-
nem merilu. 

Prilagoditev v slovenskem znakovnem jeziku je ra-
zumljiva gluhim uporabnikom znakovnega jezika, 
pomeni pa zanimivo nadgradnjo izvornega bese-
dila, ki je privlačna tudi za slišečo populacijo, saj 
se z branjem in ogledom videozapisa seznanja s 
slovenskim znakovnim jezikom. 

Knjiga je namenjena vsem, ki so tako ali drugače 
povezani z gluhoto in slovenskim znakovnim jezi-
kom ter tistim, ki ga šele želijo spoznati. Zgodba 
ponuja osebam z okvaro sluha razumevanje vse-
bine, bogatenje besednega zaklada v slovenskem 
znakovnem jeziku pa tudi v slovenskem knjižnem 
jeziku in zbližanje s knjigo. Polnočutnim ljudem po-
nuja možnost, da odkrivajo čudovito drugačnost in 
kompleksnost sveta ter kulture gluhih, ko se vživi-
jo v kretnje slovenskega znakovnega jezika. 

Aleksandra Rijavec Škerl, 
koordinatorka projekta in 
vodja Centra za razvoj SZJ

Programski svet je na svoji 10. redni seji v skladu s 
24. členom Zakona o RTV Slovenija in 36. členom 
Statuta JZ RTV Slovenija ter na podlagi izida glaso-
vanja o kandidatih sprejel sklep o imenovanju Pro-
gramskega odbora za problematiko programskih 
vsebin za invalide do leta 2019, in sicer devetčlan-
sko sestavo invalidov iz različnih invalidskih orga-
nizacij, med drugimi tudi mene kot predstavnico 
Zveze društev gluhih in naglušnih.

Na prvi seji Odbora v novi sestavi smo izvolili pred-
sednika in podpredsednika programskega odbora, 
obravnavali pokrivanje invalidske problematike v 
programih RTV Slovenija, poročilo varuha pravic 

gledalcev in poslušalcev in odzivno poročilo vod-
stva. 

Barbara Vegelj med intervjujem za Prisluhnimo tišini
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Ker nam na prvi seji ni uspelo izvoliti predsednika in 
podpredsednika odbora, staj sta oba kandidata na 
prvi seji prejela enako število glasov, smo izvolitev 
preložili na naslednjo sejo, na kateri smo bili nav-
zoči vsi člani odbora. Predsednik odbora je s peti-
mi glasovi podpore postal že dosedanji predsednik 
Stane Padežnik, Tomislav Špilak pa je bil s štirimi 
glasovi podpore izvoljen za podpredsednika.

Slepi in gluhi so stalni predstavniki tega odbora, 
saj so senzorni invalidi tista kategorija invalidov, 
ki najbolj potrebuje prilagoditev RTV programov. 
Gluhi in naglušni potrebujemo za dostopnost pro-
gramov tolmača in podnaslavljanje oddaj, slepi pa 
zvok in avdiodeskripcijo (zvočni opis dogajanja). 

V dveh letih novega mandata smo imeli sedem 
rednih sej odbora. Obravnavamo vsebine za inva-
lide v vseh medijih RTV Slovenija. Sem spadajo tri-
je radijski programi, trije televizijski programi, TV 
studio Koper in Maribor in multimedijski center 
(MMC).

Na sejah odbora obravnavamo različne teme, pred-
vsem v povezavi z invalidi, potrjujemo zapisnike sej, 
obravnavamo programska izhodišča, statistike o 
izvajanju vsebin in tehnik, prilagojenih za senzor-

ne invalide, plane za naslednja leta, uresničeva-
nje programsko-poslovnega načrta in dostopnost 
programov, informacije o stroških dela za oddaje, 
prilagojene slepim in slabovidnim, gluhim in naglu-
šnim, različna mnenja, recimo Sveta za elektronske 
komunikacije Republike Slovenije o enakopravni 
dostopnosti do programov, obravnavamo letna po-
ročila varuha pravic gledalcev in poslušalcev, stra-
tegije razvoja medijev do leta 2024 in nešteto dru-
gih tem. Koordinatorka invalidskih vsebin Mateja 
Vodeb se zelo trudi, da bi nas vse povezala v celoto 
in bi bile oddaje dostopne čim več uporabnikom.

Skoraj ne mine seja odbora, da se ne bi zavzemala 
za to, da bi bile oddaje na televiziji dostopne za 
našo populacijo, gluhe in naglušne. Vsaka oddaja 
brez tolmača ali podnapisov je za nas nedostopna 
oddaja, pa naj bo še tako slikovno lepa. Brez pisne 
informacije ali tolmača je le neko dogajanje na za-
slonu, ki ga gluh ali naglušen človek ne razume.

Čeprav je človek že pred davnimi leti letel na Luno 
in se sprehajal po njej, na našo žalost še ni sposo-
ben narediti aparata, ki bi zvok glasu pretvarjal v 
podnapise.

Moram biti poštena in tudi pohvaliti delavce na 
televiziji, saj se trudijo, da bi bilo čim več oddaj 
opremljenih s podnapisi in tolmačem. V arhivu je 
že precej takih oddaj, ki si jih lahko ogledamo ka-
dar koli, ne da bi bili odvisni od časa. Tukaj je tudi 
spletna stran Dostopno.si in RTV4, kjer se delež 
dostopnih oddaj za gluhe in naglušne stalno pove-
čuje ali so celo predvajane v živo.

Pri vsakodnevnih Poročilih, Dnevniku in Odmevih 
pa je tudi še nekaj vrzeli, ki bi jih res želeli čim prej 
odpraviti. To so dopoldanske oddaje z nasveti stro-
kovnjakov z različnih področij, ki so brez tolmača 
in podnapisov. Čeprav je nekaj te vsebine čez ne-
kaj ur ponavljane, je menda premalo časa, da bi 
ponovitve podnaslovili, kar je res neverjetno. Pod-

Tolmačka za slovenski znakovni jezik tudi na RTV Slovenija
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napisi se izboljšujejo, a je še vedno nekaj napak, 
ki jih je treba odpraviti. Dnevnik želimo v celoti v 
znakovnem jeziku, zdaj so le Poročila in Kronika, 
Šport in Vreme pa ne. V Odmevih pa je precejšen 
del z gosti v studiu nedostopen, brez tolmača ali 
podnapisov. Tudi prenosi vseh športnih tekem so 
brez podnapisov in tolmača.

Ne nazadnje pa naj omenim še program, ki ga na 
naši televiziji ni: to je kratek izsek najaktualnej-
ših dnevnih dogajanj, ki bi bil izredno dobrodošel 
vsem, ki si želijo kratkih in jedrnatih novic in ga lah-

Tečaj slovenskega znakovnega jezika

Tako kot narava poskrbi, da so talenti enakomerno 
razpršeni med ljudmi, tudi tegobe ne izbirajo po 
družbenem stanu, spolu ali starosti. Lep dokaz za 

to je bila pestrost udeležencev na prvem brezplač-
nem tečaju slovenskega znakovnega jezika (SZJ). 
Udeleženci z različnimi okvarami sluha, različno 
stari in različnega statusa, od študenta in delav-
ca pa do upokojenega direktorja, moški in ženske 

smo imeli skupno željo po učenju SZJ. Nekateri se 
s potrebo po znanju tega jezika srečujejo v družini 
ali ožjem socialnem krogu, kar nekaj pa nas je ta-
kih, ki bi svoje prostovoljske dejavnosti radi razširi-
li še v svet gluhih.

13. 10. 2016 smo se v prostorih Zveze društev glu-
hih in naglušnih na Drenikovi 24 udeležili prvega 
tečaja. Poučevala nas je tolmačka Mojca Korenjak, 
ki nam je poleg svojega strokovnega znanja jezika 
in vseskozi podajala še zanimivosti in značilnosti iz 
sveta tišine, ki se ga slišeči ne zavedamo. 30-urni 
tečaj prve stopnje nas uvede v spoznanje, da je 
materni jezik gluhih v Sloveniji priznan komaj do-
brih dvajset let, da se nenehno spreminja, da ima 
dialekte in da je kljub prizadevnemu delu posame-
znikov in zveze še vedno jezik v nastajanju.

Večina tečajnikov se je SZJ že učila, nekateri pa 
smo prvič poskusili kretati. Temu primerno smo 
znanje tudi različno usvojili. 19. 1. 2017 smo izo-
braževanje opravili in prejeli potrdilo o udeležbi 
usposabljanja.

Še enkrat najlepša hvala Mojci Korenjak za dožive-
to podajanje znanja in Aleksandri Rijavec za orga-
nizacijo ter vsem drugim, ki ste še pripomogli pri 
izvedbi tečaja.

Večinoma smo vsi zainteresirani za nadaljevanje 
učenja, seveda vsak na stopnji, primerni dosežene-
mu znanju. Prav gotovo pa se bo pridružil še kdo, 
ki je od nas ali kje drugje slišal za to priložnost.

Mihael, Anže, Danica, 
Mihaela, Katarina, Dušan

ko vodi tudi gluha oseba. Takšen program imajo v 
Evropi že številne televizije. Potrebujemo le malce 
dobre volje, zavzetosti, občutka za človeka, in do-
stop do informacij bo lažji.

Želim si, da bi se več gluhih in naglušnih obrnilo na 
varuha pravic gledalcev in poslušalcev in mu po-
slalo svoje pripombe na stvari, ki jih motijo ali niso 
urejene, da bi lažje dostopali do različnih oddaj. 
Več ljudi ima večjo moč kot pa en sam.

Frida Planinc

Naučimo se slovenskega znakovnega jezika



28

Iz naših društev

Čajanka ob dnevu kulture 

Februar je še posebej namenjen praznovanju kul-
ture, zato smo v DGN Posavja Krško vsakoteden-
ska srečanja ob sredah tokrat obogatili s poseb-
nim dogodkom – čajanko ob dnevu kulture. Ob 
uvodnih mislih predsednika Bogdana Kuharja in 
sekretarke Vlaste Moškon so se navzoči seznanili s 
pomenom kulture, kulturnih dogodkov in željo, da 
tudi sami razvijajo aktivnosti na področju kulture 
in ustvarjanja. Predstavila sta različne dejavnosti, 
ki smo jih v društvu izvedli lani, predvsem delo gle-
dališke skupine, fotografske razstave in snemanje 
dveh krajših filmov. Vse te aktivnosti bogatijo de-
lovanje društva in njihovih članov.

Gostja tokratnega dogodka je bila tudi pesnica in 
nekdanja sodelavka društva Marija Hrvatin, ki je 
predstavila svojo pesniško zbirko Zapečkarica z 
obronka. Prebrala je nekaj svojih pesmi, pri branju 
pa se ji je pridružila tudi osnovnošolka in prosto-
voljka Maša ter članici društva Vlatka Cvelbar in 
Slavica Polšak. Za glasbeni del dogodka je poskr-
bela osnovnošolka Maruša na violini.

V drugem delu pa so se udeleženci seznanili z raz-
ličnimi vrstami čajev, za katere so zelišča čez leto 
zrasla na društvenem vrtu in v bližnji okolici. Zadi-
šalo je po lipi, meti, materini dušici, regratu, sivki, 
preslici, žajblju ter drugih zeliščih, navzoči pa so 
jih lahko okušali skupaj s sladkimi dodatki. Izpeljali 
smo tudi kviz iz poznavanja zelišč in mnogi so se 

namučili z njihovim prepoznavanjem. V veliko po-
moč pri prepoznavanju posameznih zelišč so bile 
tudi knjige o zeliščih in čajih iz Valvasorjeve knji-
žnice Krško, ki so bile na voljo in uporabo, v dru-
štvu pa so stalen pripomoček za branje in učenje. 
K čaju pa seveda spadajo tudi slastni in na pogled 
lepi piškoti, ki so jih spekle zaposlene v društvu in 
z njimi pogostile udeležence.

V veselem in sproščenem razpoloženju smo preži-
veli lep in prijeten popoldan v društvu z željo, da 
tudi v letošnjem letu čim večkrat ponovimo tako 
prijetna druženja.

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško

8. februar, slovenski kulturni praznik

V sredo, 8. februarja, je Društvo gluhih in naglu-
šnih Severne Primorske organiziralo ogled gradu 
Kromberk, v katerem je postavljena razstava Indu-
strijska dediščina na Goriškem. 

Zbrali smo se ob 15.15 pred gradom ter počakali 
na vodnika Davida, ki nas je popeljal po razstavi. 
Izvedeli smo veliko o zgodovini našega območja, 
še preden je bilo zgrajeno mesto Nova Gorica, ki 
letos praznuje 70 let. Videli smo lahko, kakšne so 
bile zdaj že večinoma propadle tovarne in kaj so 
pravzaprav izdelovali. Na Goriškem so prevladova-
li tkalnice in predilnice svile in bombaža, rafinerije 
sladkorja, predelovalnice sadja, svilarstvo, papir-

Pesnica Marija Hrvatin z  nastopajočimi in vodstvom društva

Pred gradom Kromberk
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nice, fužine, kovačije in valjčni mlini. Pozneje so 
se gradile zadruge obutve, pohištva in tovarniške 
opekarne. 

Po prvi svetovni vojni so se razvile apnenica, ce-
mentarna, tovarne opekarn in pohištva, predvsem 
za obnovo porušenih domov med vojno. Te tovar-
ne in zadruge so zdaj le še bled spomin takratnih 
delavcev in prebivalcev. 

Po ogledu razstave Industrijska dediščina nas je 
vodnik na popeljal še na ogled razstave Vipavska 
dolina v rimski dobi. Ogledali smo si še druge raz-

stave in prekrasne grajske prostore. To je bil prvi 
skupinski ogled Goriškega muzeja in Gradu Krom-
berk. Najlepše se zahvaljujemo Goriškemu muzeju 
za brezplačen in lepo voden ogled ter za nekatere 
podoživete spomine.  

Prav na koncu smo se odpravili v društvo in se tam 
družili ob prigrizkih in pijači. Za malo drugačen ko-
nec smo pripravili igro »MOJA SLOVENIJA«, za ka-
tero smo pokazali veliko zanimanja, saj smo skoraj 
vsi sodelovali. 

Vladan Vukajlović

Moje življenje

V družini sem se rodila kot četrti otrok in imela že 
dve sestri in brata. Za mano je prišel še en brat, 
tako da nas je bilo pet. Med sabo se nismo nikoli 
prepirali.

Bili smo delavska družina. Oče je delal v tovarni 
usnja Šoštanj, imel je redno delo, zato nismo bili 
nikoli lačni. Mati je vedno pekla bel kruh, da ga je 
oče lažje jedel; takrat namreč v tovarnah še ni bilo 
jedilnic.

V šolo sem šla leta 1938 v Kraljevini Jugoslaviji. 
Bila sem v tretjem razredu, ko je Hitler okupiral 
vso državo. To je bila diktatura brez primere. Vsa 
štiri leta okupacije sem hodila v nemško šolo, tako 
da mi nemščina še zdaj ni tuja. Kakor se vse enkrat 
konča, je bilo konec tudi druge svetovne vojne. Po 
dolgih štirih letih smo prišli pod SFRJ. Aprila 1945 
sta tukaj blizu nas, v kraju Topolšica, general Löhr 
in naš tovariš Ivan Dolničar podpisala kapitulacijo. 
S tem se je končala tudi vojna. 

Leta so minevala in medtem sem se poročila. Z 
možem Stanetom sta se nama rodila dva otroka, 
hči Irma in sin Franci. Pozneje sem se zaposlila v 
tovarni gospodinjske opreme Velenje in tam delala 
vse do upokojitve .

Petega februarja 1973, ko sem šla zjutraj na vlak v 
Šmartnem ob Paki, pa se mi je zgodilo nekaj, česar 
ne bom nikoli pozabila. Na poledeneli cesti sem 
tako nesrečno padla, da sem bila 48 ur v komi. Po-
sledično sem izgubila vse čute, razen vida. Ta mi 
še danes dobro služi. Vsako jutro, ko pride časopis 
Delo, ga preberem brez očal. Nekaj let po padcu 
pa sem dobila slušni aparat Neuroth. 

Pa še nekaj moram povedati. Imam dva čudovita 
vnuka, Barbaro in Grega, ki mi zelo veliko pome-
nita. Sta dobro izobražena, saj imata oba po dve 
diplomi. Barbara je študirala na ljubljanski filozof-
ski fakulteti in na šoštanjski šoli uči angleščino, 
španščino pa poučuje na tečajih. Gregor je bil zlati 
maturant s Zoisovo štipendijo. Najprej je študiral 
mednarodne odnose na FDV v Ljubljani, nato pa je 
naredil še strojno fakulteto, tako da se zdaj vozi v 
Ljubljano v službo, v podjetje Hella. 

Jaz pa uživam življenje kot starostna upokojenka. 
Upam, da bom še kakšno leto. Kdo ve?

Za konec si bom izposodila še misel blaženega ško-
fa Anton Martina Slomška: »Pot življenja našega je 
kratka, a tega ne pove nobena prat’ka!«

Lepo vas pozdravlja,
Ana Konovšek

Ana Konovšek
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Iz naših društev

Obisk članice

Društvo gluhih in naglušnih obiskal Oli the walker

V četrtek, 26. 1. 2017, sva se s predsednikom 
Francem odločila, da obiščeva našo članico Jožefo 
Kladnik. Pridružili so se nama Franjo Naraločnik, 
župan občine Ljubno, in naša aktivna člana Mari-
ja Varžič ter Stanko Kolar. Ker Stanko zelo dobro 
pozna njeno družino, se je dogovoril za obisk in 

skupaj smo se odpravili k dobrovoljni in nasmejani 
Jožefi, ki bo letos dopolnila 95 let. Pripovedovala 
nam je zgodbe iz svojega življenja. V svoji mladosti 
je skupaj z osmimi brati in sestrami živela na višje 
ležeči kmetiji, dokler se ni preselila na domačijo, 
kjer živi še danes. Pomagat je hodila na neko kme-
tijo na Smrekovcu, do katere je hodila uro in pol. 
Med vojno je pripravljala hrano in jo nosila parti-
zanom v bolnišnico. V tistem času je najmlajši brat 
umrl v snežnem plazu. Povedala je, da sta k njej 
prišla partizana, da bi ji prenesla žalostno novico, a 
si nista upala, saj je nista želela užalostiti, ko sta jo 
slišala peti ob pletenju košare. Ob zgodbah pa smo 
se okrepčali tudi z domačimi dobrotami, ki nam jih 
je pripravila njena snaha. Prepričana sem, da bo ta 
obisk vsem ostal v zelo lepem spominu. 

S prijaznimi pozdravi,
Janja Krajnc 

V začetku leta je v Medobčinskem društvu gluhih 
in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče 
potekalo potopisno predavanje, ki ga je pripravil 
Oliver Tič. 

Konjiški popotnik Oliver Tič je v manj kot pol leta 
uspešno končal svoj projekt in povsem sam preč-
kal Združene države Amerike. V 175 dneh je pre-
hodil 6840 kilometrov.

Najprej nam je predstavil, kako se mu je ideja sploh 
porodila in kako se je sam pripravljal na tako dolgo 
in zahtevno pot. V nadaljevanju pa nam je prikazal 
svojo pustolovščino in jo podkrepil s fotografijami 
celotnega potovanja. Članom društva je popestril 
sredin večer in jih nasmejal s svojimi dogodivšči-
nami. Da pa je bilo razumevanje lažje, je potopis 
tolmačila Marija Koser. 

Jaša Gačnikar

Pri Jožefi skupaj z županom Ljubnega

Oliver Tič

Oliver Tič v našem društvu
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Vprašanja bralcev

Rubrika Vprašanja bralcev je namenjena vam, dra-
gi bralci, da postavite vprašanje ali opišete težavo, 
povezano z izgubo sluha, mi pa se bomo potrudi-
li, da bo na vaše vprašanje odgovoril strokovnjak. 
Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov 
glasila Iz sveta tišine: urednistvo.ist@zveza-gns.si.

Otoskleroza

Kaj je otoskleroza? Zakaj do nje pride? Kakšni so 
simptomi? Kako zgodaj oz. kdo lahko zboli za njo?

Maja

Otoskleroza je bolezen, ki povzroči zakostenitev 
ušesa. Zadnja slušna koščica oz. stremence zako-
steni in signala ne prevaja več. Natančnega vzroka 
za nastanek tega pojava še ne poznamo. Najver-
jetneje pa je bolezen tudi dedna. Simptoma, ki se 
najprej pojavita, sta šumenje in piskanje. Sprva se 
pojavi blaga izguba sluha, ki pogosto napreduje do 
popolne izgube. Pacient se lahko odloči za slušni 
aparat ali kirurški poseg. Poznamo zgodnje oblike 
otoskleroze v adolescenci. Sicer pa tipični bolnik 

oziroma bolnica zboli za otosklerozo v mladi od-
rasli dobi, običajno se poslabša ali sploh pojavi v 
in po nosečnosti. Treba je vedeti, da otoskleroza 
ne prizadene zgolj srednjega ušesa. Encimi, ki raz-
gradijo kost, prizadenejo tudi notranje uho, torej 
tudi zaznavno izgubo sluha, kar se lahko konča z 
gluhoto. Dejstvo je, da se deduje, ker je imamo v 
nekaterih družinah več. Ženske obolevajo za oto-
sklerozo pogosteje kakor moški.  

Doc. dr. Saba Battelino, 
specialistka otorinolaringologije, UKC LJ

Otoskleroza



Koledar državnih prvenstev gluhih v letu 2017

posamično 
in ekipno 

 
18. 2. 2017 

 
DGN Celje 

Šahovsko društvo 
Šempeter

ŠAH

25. 2. 2017 
 

DGN 
Severne Primorske

BADMINTON M/Ž

posamično/ 
dvojice 

 
11. 3. 2017 

 
DGN Pomurja 
Bowling center 

Maximus

BOVLING

ekipno 
 

9. 9. 2017 
 

AURIS Kranj 
Balinarsko društvo 
Trata Škofja Loka

BALINANJE 

25. 3. 2017 
 

DGN Celje 
Športna dvorana 

Žalec

ODBOJKA M/Ž

posamično 
 

6. 5. 2017 
 

DGN Koper 
Balinarski center 

Modri Val

BALINANJE 

trojice 
 

8. 4. 2017 
 

MDG Ljubljana 
Bowling center 

BK 300

BOVLING

20. 5. 2017 
 

DGN Posavja 
Športna dvorana 

Leskovec

FUTSAL

KOŠARKA

13. 5. 2017 
 

MDGN Velenje

dvojice 
 

3. 6. 2017 
 

DGN Ljubljana

BALINANJE

26. 8. 2017 
 

DGN Podravja 
Športni center Zrkovci

ODBOJKA NA MIVKI M/Ž

17. 6. 2017 
 

MDGN 
Slovenske Konjice 

poligon Rogla

ORIENTACIJSKI TEK M/Ž

1. 7. 2017 
 

DGN Podravja 
Ribnik Radvanje

ŠPORTNI RIBOLOV
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Državno prvenstvo gluhih v šahu 2017

Društvo gluhih in naglušnih Celje je v soboto, 18. 
2. 2017, organiziralo državno prvenstvo v šahu.

Državno prvenstvo je potekalo v prostorih Gosti-
šča Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini. 

Državnega prvenstva se je udeležilo 29 tekmoval-
cev iz sedmih šahovskih ekip, društev gluhih in na-
glušnih Slovenije. 

Udeležence državnega prvenstva sta pozdravila. 
Zdenka Jan, predsednica krajevne skupnosti Šem-
peter v Savinjski dolini, in Robert Čehovin, podžu-
pan občine Žalec. 

Predstavniki DGN Celje so se ob tej priložnosti za-
hvalili Občini Žalec za sofinanciranje programov 
Društva gluhih in naglušnih Celje in izrazili željo po 
nadaljnjem dobrem sodelovanju. 

Tehnični izvajalec državnega prvenstva gluhih v 
šahu 2017 je bilo Šahovsko društvo Savinjčan Šem-
peter, ki letos praznuje 70-letnico obstaja. Ladislav 
Landero, sodnik iz omenjenega društva, je poskr-
bel za pravilno izvedbo tekmovanja. 

Na povabilo ŠZGS si je šahovsko prvenstvo ogle-
dal tudi Goran Čehić, kapetan hrvaške šahovske 
reprezentance gluhih in nekdanji član tehnične ko-
misije pri Mednarodni šahovski zvezi gluhih. 

Vrstni red treh najboljših ekip je bil takle: 

Mesto Ekipa Točke MT
1. mesto MDGN Ljubljana – državni prvak 20,5 12
2. mesto DGN Celje 19,5 10
3. mesto DGN Podravja Maribor 15,5 7

Najboljši trije posamezniki pa so bili: 

Mesto Posameznik Točke MBuch
1. mesto Stanislav Veršič – MDG Ljubljana 6 22,0
2. mesto Maksimiljan Draškovič – DGN Celje 5 23,0
3. mesto Anton Pelko – MDG Ljubljana 5 21,5

Rezultate državnega prvenstva v šahu si lahko 
ogledate na spletni strani Društva gluhih in naglu-
šnih Celje: www.dgn-celje.si. 

Vsem navzočim se zahvaljujemo za udeležbo in pri-
jetno druženje. Iskrena hvala tudi Bojani in Zdenku 
Štruclu za nesebično pomoč pri organizaciji držav-
nega prvenstva.

Deja Peperko, Sibila ČaterPrejemniki medalj posamično

Prejemniki pokalov in medalj ekipno

http://www.dgn-celje.si
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Državno prvenstvo invalidov v veleslalomu 

V nedeljo, 5. 2. 2017, smo se že navsezgodaj zju-
traj, ob 5.45, odpravili na državno prvenstvo in-
validov v veleslalomu, ki je potekalo na smučišču 
Poseka na Ravnah na Koroškem. Tekmovanja v 
veleslalomu sem se udeležila prvič. Iz našega Dru-
štva gluhih in naglušnih Severne Primorske smo 

se tekmovanja udeležili Stanko, Blaž, Katja, Tomi 
in jaz. Z nami sta šla še dva člana novogoriškega 
društva invalidov. 

Ko smo prispeli na cilj, so nam razložili potek tek-
movanja. Srečali smo še druge gluhe tekmovalce iz 
Slovenije. Sicer nisem vedela, kako poteka tekmo-
vanje, videla pa sem, da v moji kategoriji tekmuje-
mo samo štiri ženske.

Preizkušnja je potekala v dveh vožnjah. Prva mi ni 
šla dobro iz rok, je pa bila druga toliko boljša. Ni-
sem veliko pričakovala, ker je bilo to zame prvo 
tekmovanje. Na koncu sem presenečena izvedela, 
da sem zasedla tretje mesto. Naš član Stanko Me-
linc je prav tako osvojil bron. Bila sem zelo vesela. 
Dobila sem tudi nove izkušnje, želim pa si sodelo-
vati tudi v prihodnje. Upam, da nas bo sodelovalo 
še več gluhih.

Tina Strel

Gluhi kot častni gostje na prvoligaški tekmi 
odbojkarskega kluba Salonit Anhovo – Kanal

V soboto, 4. februarja 2017, smo bili aktivni člani 
pri odbojki Društva gluhih in naglušnih Severne 

Primorske vabljeni na tekmo 1. odbojkarske lige 
med Salonitom Anhovo in ACH Volleyjem. 

Udeleženci prvenstva

Gluhi častni gostje na prvoligaški tekmi
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Na tekmo v Kanalu, domačem kraju odbojkarske-
ga kluba Salonit Anhovo, nas je iz društva šlo de-
vet. Spremljala sta nas tudi sedanji trener Bogdan 
in njegova partnerka Staša, nekdanja učenka zna-
kovnega jezika. Oba sta odbojkarja. 

Sledil je pozdrav igralcev in sodnikov, mi pa smo 
napeto čakali na začetek tekme. Po prvem nizu, ko 
so vodili člani ACH Volleyja, so na povabili na igri-
šče, tam pa so nas predstavili kot že dolgo aktivne 
v odbojki. Dobili smo tudi zbornik fotospominov 
ob 60-letnici OK Salonit Anhovo s podpisi igralcev, 
mi pa smo jim poklonili naše izdelke. Nato smo se 
vrnili na tribune in še naprej navijali za naše. 

Tudi po drugem nizu je še vedno vodil ACH Volley, 
v tretjem nizu pa je našim le uspelo osvojiti več 

točk in dobiti niz. V zadnjem nizu pa je ACH Volley 
žal premagal naš Salonit Anhovo s 3 : 2. 

Po tekmi smo imeli tudi to čast, da smo se fotogra-
firali z obema ekipama in tako pustili spomin njim 
in nam. 

Radi bi se zahvalili posrednikoma Staši in Bogdanu 
za to prelepo presenečenje, ter ekipama, da so to 
sprejeli in dovolili, da smo častni gostje na tekmi 
ter da smo po svoje ozavestili tudi druge, da smo 
tu in da nas gluhota ne ovira pri športu. 

Ekipama želimo še naprej uspešne rezultate in 
zmage. 

Manca Peroci, Matej Prinčič 

Turnir trojic v malem nogometu

V januarju je Medobčinsko društvo gluhih in na-
glušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče organi-
ziralo prvi turnir trojic v malem nogometu. Turnir 
je potekal v športni dvorani osnovne šole v Vita-

nju. Tekmovanja se je udeležilo šest ekip iz celotne 
Slovenije, organizacijo pa sta prevzela predsednik 
športne sekcije Branko Brumec in član društva Bo-
jan Mežnar. 

Zbrane je najprej nagovoril predsednik društva, 
Matevž Marinko, potem pa je besedo prevzel žu-
pan občine Vitanje, Mirko Polutnik. 

Vsaka ekipa je štela tri igralce in rezervo. Tekmo-
vanje je potekalo v izredno lepem vzdušju, kjer je 
bilo pomembno predvsem sodelovati in ne zma-
gati. Ekipa FIFA iz Celja je zasluženo osvojila naslov 
prvaka, druga je bila ekipa Herkul s Ptuja, tretja pa 
ekipa iz Slovenskih Konjic. Podelili pa so tudi poka-
le za najboljšega igralca, strelca in sodnika. 

Sabina Hmelina

Popravek
V prejšnji številki glasila Iz sveta tišine ni bil naveden Rafael Pinchas, avtor članka Deset najve-
čjih goljufov v zgodovini olimpijskih iger. Za neljubo napako se opravičujemo. 

Uredništvo

Udeleženci turnirja



Olimpijske igre gluhih Deaflympics 
Samsun 2017, od 18. do 30. julija 2017 
Udeleženci:
• Atletika: Tadej Enci s trenerjem Gregorjem 

Doberškom 
• Košarka: reprezentanca po izboru 

selektorja Saša Dončića
• Tenis: Marino Kegl s trenerjem Darkom Keglom 

Kongres ICSD, 
Samsun (TUR), 16. in 17. julij 2017
Udeleženca: dva člana iz vodstva slovenske 
odprave Deaflympics 2017 

Svetovno prvenstvo gluhih 
v alpskem smučanju Innerkrems, 
od 12. do 18. marca 2017 
Udeleženka: Anja Drev s trenerjem Dragom Drevom 

Evropski alpski pokal gluhih, tri države, 
januar–marec 2017 
Udeleženka: Anja Drev (tekme bodo v sklopu priprav 
na svetovno prvenstvo gluhih v alpskem smučanju) 

Mednarodni teniški turnir gluhih, 
Portorož (SLO), od 19. do 20. maja 2017
Udeleženec: Marino Kegl 

MEDNARODNI ŠPORT GLUHIH V LETU 2017
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8. marec – dan žena

Dan žena (izvirno: dan delovnih žena) je medna-
rodni praznik žensk, ki ga v okrog sto državah pra-
znujejo vsako leto 8. marca. To je dan praznovanja 
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti 
ter dosežkov žensk. 

Zgodovina

Osmega marca 1857 so delavke, zaposlene v teks-
tilnih tovarnah v New Yorku, organizirale protest. 
Uprle so se nečloveškim delovnim razmeram in 
prenizkim plačam. Policija je protestnice napadla 
in pridržala. Dve leti pozneje, prav tako marca, so 
iste ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi 
se z njegovo pomočjo zavarovale in si pridobile 
nekaj osnovnih pravic na delovnem mestu. Osme-
ga marca 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 
petnajst tisoč žensk in zahtevalo krajši delovni čas, 
boljšo plačo in volilno pravico. Njihov slogan je bil 
Kruh in vrtnice. Kruh je simboliziral ekonomsko 
varnost, vrtnice pa boljšo kakovost življenja. Maja 
je socialistična stranka zadnjo nedeljo v februarju 
razglasila za državni praznik žensk.

Uradno priznanje mednarodnega praznika dne-
va žena

Dve leti pozneje, leta 1910, je na mednarodni so-
cialistični konferenci v Köbenhavnu nemška femi-
nistka in socialistka Clara Zetkin predlagala prizna-
nje mednarodnega praznika žensk. Njen predlog 
so sprejeli in dan žena posvetili počastitvi boja za 
ženske pravice, vključujoč volilno pravico, datuma 
za praznovanje pa niso izbrali. Praznik so prvič sla-
vili 19. marca 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na 
Danskem, 8. marca pa se je začel praznovati leta 

1917. Datum ni bil naključno izbran, saj je na ta dan 
leta 1911 v požaru v tekstilni tovarni v New Yorku 
življenje izgubilo več kot 140 žensk, ki so protesti-
rale zaradi nečloveških delovnih razmer.

Zadnjo februarsko nedeljo leta 1917 so ženske v 
Rusiji s sloganom Kruh in mir znova začele s pro-
testom kot odzivom na več kot dva milijona ruskih 
vojakov, ki so padli v vojni. Kljub pritiskom niso od-
nehale, dokler ni bil car prisiljen odstopiti in jim 
je začasna vlada priznala volilno pravico. To se je 
zgodilo 23. februarja po julijanskem koledarju, ki 
je takrat še veljal v Rusiji. Po gregorijanskem kole-
darju je bilo to 8. marca. 

Enakopravnost žensk v Sloveniji

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost 
žensk. Že leta 1897 je začel izhajati ženski časopis 
Slovenka, prvo žensko društvo pa je bilo ustano-
vljeno leto dni pozneje. Pomembna je tudi letni-
ca 1906, ko je Marija Urbas na graški univerzi kot 
prva Slovenka doktorirala iz filozofije. Ženske so 
več enakopravnosti pridobile leta 1945, ko je bila 
uzakonjena splošna volilna pravica. Leta 1974 so 
v ustavo SFRJ zapisali, da vsaka ženska lahko svo-
bodno odloča o rojstvu otrok, tri leta zatem pa je 
bila uzakonjena pravica vsake ženske do umetne 
prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zdravstvenih 
razlogov. Leta 1989 je začel delovati prvi telefon za 
pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja.

Vir:
• Wikipedija
• www.zenska.si

Povzel Adem Jahjefendić
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Ali ste vedeli ... zanimivosti o kurentih

Odločili sva se, da se našemiva v kurente, ki so tra-
dicionalne pustne maske s Ptuja in okolice. Kurenti 
naj bi z glasnim truščem odganjali zimo, klicali po-
mlad in dobro letino. Ali ste vedeli, da so kurenti 
stari že več kot dva tisoč let in so jih poznali že stari 
Grki?

Starogrški kurenti so malega Zevsa v jami skrivali 
pred očetom Kronosom, ki so mu prerokovali, da 
ga bo premagal sin. Ko je Zevs jokal, so kurenti z 
meči povzročili glasen trušč in tako preglasili Ze-
vsov jok.

Kurent je značilni pustni lik s Ptuja, Dravskega polja 
in okolice. V te kraje naj bi prišel okrog leta 1500, 
na tem območju pa se pojavljata pernati in rogati 
kurent ali korant. 

Rogati korant ima na kapi kravje rogove namesto 
peres. Oprema kurenta oziroma kurentija je izde-
lana iz ovčje kože. Maska pa je samo iz usnja, oble-
čena v ovčjo kožo, okrašena s pisanimi trakovi in 
peresi. Kurent ima v rokah ježevko. To je lesena pa-
lica, obdana z ježevimi bodicami. Na sebi ima pet 
(kravjih) zvoncev, s katerimi pri poskakovanju pov-
zroča hrup. Teža oprave je lahko do 40 kilogramov, 
odvisno od materialov. Prav gotovo je kurentom 
vroče od poskakovanja. Sabina pa se je tako vžive-
la v kurenta, da bi lahko poskakovala do pomladi.

Kurenti se vedno pojavljajo v skupinah od svečnice 
do pepelnice. Letos je bilo to od 2. do 28. febru-
arja. Kurenti na svečnico opolnoči z glasnim zvo-
njenjem naznanijo začetek svojih obhodov. Temu 
pravimo kurentov skok. Med obhodi zbirajo tudi 
robčke, in kurent z največ robci je najbolj prilju-
bljen oziroma ima največji ugled.

Pred drugo svetovno vojno so prepovedali kuren-
tovanje, kurenti pa so bili preganjani. 

V novodobnem času kurente spremlja še hudič, 
oblečen v rdeč ali črn kombinezon s krajšimi rogovi 
na glavi. V rokah pa namesto ježevke drži vile. Hu-
dič naj bi ponazarjal simbol zla, ki ga kurenti tudi 
preganjajo.

Včasih je veljalo, da so bili kurenti mladi neporo-
čeni moški. Zdaj pa so vanje lahko oblečeni tudi 
dekleta in otroci. Mask pa ne izdelujejo več doma, 
temveč jih kupijo pri lokalnih mojstrih. Cena je od-
visna od same oprave in lahko stane tudi več kot 
tisoč evrov. 

Na Ptuju obstaja etnografsko društvo Kurent. 
Ustanovili so ga z namenom, da ohranijo in pre-
našajo ljudsko izročilo o pustnih navadah na Dra-
vskem in Ptujskem polju. Društvo, ki ima danes 45 
članov, med katerimi je 17 otrok, združuje več pu-
stnih likov: like kurenta, hudiča, baba deda nosi, 
ruse in več pokačev.

Gotovo ste izvedeli nekaj zanimivosti, ki jih o ku-
rentih še niste vedeli. Če vam je kurentovanje 
všeč, se lahko včlanite v društvo in ohranjate kul-
turno izročilo. 

Sabina Hmelina 
Valerija Škof

Kurenti s hudičem na čelu

Baba deda nosi
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Našim članom

Janezu Debeljaku 
v slovo

V petek, 3. 2. 2017, nas je po težki bolezni zapu-
stil naš član Janez Debeljak. Pogreb pokojnika 
je bil 8. 2. 2017 v Sodražici. Janez je bil mirne 
narave, skromen, prijazen in vedno pripravljen 
pomagati. Bil je aktiven športnik, ki je rad tek-
moval predvsem v balinanju in ribolovu. Janez, 
ohranili te bomo v lepem spominu!

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 

Antonu Žnidariču 
v slovo

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina. 

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te. 

Na murskosoboškem pokopališču smo se v če-
trtek, 2. februarja 2017, za vedno poslovili od 
našega Antona Žnidariča, dolgoletnega člana 
Društva gluhih in naglušnih Pomurja.

Društvo gluhih in naglušnih 
Pomurja Murska Sobota

Dragi Janko!

Pretresla nas je novica, da si izgubil boj za življe-
nje. Težko nam je. Bil si dober tovariš in prija-
telj, vedno pripravljen pomagati. Hvala ti. Bil si 
tudi dober balinar, osvojil si številna priznanja, 
ki ostanejo za teboj v spomin, da si bil nekoč 

med nami. Radi smo te imeli. Vrnil si se s poto-
vanja življenja v mir in večni sen v objem star-
šev. Ohranili te bomo v spominu. Naj ti bo lahka 
domača zemlja! Tvoji sestri, bratoma in sorodni-
kom izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru. 

Magdalena Klančnik
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