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Vlada Republike Slovenije je sklenila, 
da bo v Državni zbor poslala predlog 

za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS

Sprejem pri predsedniku Državnega zbora 
mag. Dejanu Židanu na dan slovenskega znakovnega jezika

Prva mednarodna konferenca o raziskovanju 
evropskih znakovnih jezikov

Bogat kulturni večer ob 14. novembru, 
dnevu slovenskega znakovnega jezika



Obvestilo 
uredniškega odbora
Pred vami je decembrska številka glasila Iz sveta 
tišine, v kateri boste našli zanimivosti iz življenja 
gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim 
vsadkom. Tokratno številko posvečamo dogodkom 
in prizadevanjem ZDNGS, da bi slovenski znakovni 
jezik postal uradni jezik gluhih. Prav tako so v glasilu 
predstavljeni pomembni dogodki, ki so zaznamovali 
začetek novega obdobja v zgodovini slovenskega 
znakovnega jezika, njegovega razvoja, raziskovanja 
in uporabe, saj je Vlada Republike Slovenije je na 
svoji 9. redni seji 22. 11. 2018 že sklenila, da bo v 
Državni zbor RS poslala predlog za vpis slovenskega 
znakovnega jezika v Ustavo RS. V glasilu najdete po-
leg rednih rubrik tudi številne koristne in zanimive 
informacije.
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 brez-
plačno prejemati, nam pišite na e-naslov: uredni-
stvo.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, diplom, 
dopisov, priznanj itd.

SLIKOVNE PRILOGE
Pri fotografiranju je za objavo dobre fotogra-
fije treba upoštevati naslednje nastavitve na 
posameznih napravah: če so digitalne fotogra-
fije posnete s fotoaparatom, izberite nastavitev 
kakovosti slike HQ (3072 x 2304) ali SHQ (3072 
x 2304).
Nekateri profesionalni fotoaparati imajo za na-
stavitev kakovosti slike črko L (Large). Tovrstne 
fotografije so običajno v formatu .jpg, kar ustre-
za zahtevam našega glasila. Če pošiljate skenira-
ne predloge, resolucijo (kakovost slike) nastavite 
na 300 dpi, širina pa naj bo vsaj trinajst centime-
trov. Tako skenirano predlogo shranite v formatu 
jpg. Če nimate kakovostnega optičnega bralnika, 
vam priporočamo, da nam v uredništvo pošljete 
izvirno predlogo. Fotografije, ki ste jih naložili s 
svetovnega spleta, 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 elektronski 
pošti. 
Fotografije in besedila, ki ne ustrezajo navodi-
lom, bomo prisiljeni zavrniti oziroma jih objaviti 
brez fotografij.
Nekatere pomembne informacije iz časopisa pri-
pravljamo tudi v slovenskem znakovnem jeziku 
(SZJ). Pri nekaterih člankih v glasilu Iz sveta tiši-
ne boste našli QR-kodo in z nameščeno aplika-
cijo Slovar SZJ si boste lahko članek ogledali na 
mobilnih napravah v obliki videoposnetka v SZJ. 
Bralnik QR-kode je dostopen na aplikaciji slovar-
ja SZJ. Navodila za prenos aplikacije in uporabo 
QR-kode so napisana na strani 19. Ker so video-
posnetki namenjeni gluhim uporabnikom SZJ, 
niso opremljeni z zvokom. Želimo vam prijetno 
branje.

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.
Fotografije na naslovnici: Predsednik ZDGNS Mladen Veršič in predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Foto: SOJ-Vlada RS

Izdajo in tisk glasila sofinancirata Fundacija za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (FIHO) ter Ministrstvo za kulturo. 
Stališča Zveze društev gluhih in naglušnih 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

Uvodnik

Letošnjega 14. novembra smo že petič na državni 
ravni praznovali dan slovenskega znakovnega jezi-
ka, ki ga je Vlada Republike Slovenije s posebnim 
sklepom razglasila 2. januarja 2014. 

Praznik zaznamujemo na dan, ko je bil leta 2002 v 
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon 
o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

Namen dneva slovenskega znakovnega jezika 
je opozoriti širšo javnost na specifične potrebe 
gluhih oseb, ki za sporazumevanje uporabljajo 
slovenski znakovni jezik, ter spodbuditi nadaljnji 
razvoj in uporabo slovenskega znakovnega jezika 
v vsakdanjem življenju.

Država, v kateri živimo, za gluhe še zdaleč ni 
povsem dostopna in jim tudi v polni meri ne za-
gotavlja osnovnih človekovih pravic. Kljub Zakonu 
o uporabi slovenskega znakovnega jezika slovenski 
znakovni jezik v naši državi ni priznan kot avtohton 
jezik gluhih, država ne skrbi za njegov razvoj in 
razvoja tudi sistemsko ne financira, vse je prepuš-
čeno civilni družbi.

Prav tako gluhi otroci nimajo urejene zadostne do-
stopnosti do pouka v znakovnem jeziku, v osnovnih 
šolah ne obstaja predmet slovenski znakovni jezik, 
da bi se gluhi otroci lahko učili maternega jezika, ki 
je za gluhe znakovni jezik. To so poglavitni razlogi, 
da je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
(ZDGNS) novembra v Državni zbor RS podala pisno 
pobudo za dopolnitev slovenske ustave. 

Poskrbljeno je recimo za Rome, italijansko in 
madžarsko manjšino, za gluhe pa ne. Zato pred-
lagamo, da bi bilo podobno tudi v 65. a členu slo-
venske ustave zapisano, da je znakovni jezik uradni 
jezik gluhih državljanov. 

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič tudi opozarja, 
da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti RS pripravilo evalvacijo državne 
skrbi za invalide, v njej pa so ugotovili, da sta zara-
di neustreznega izobraževalnega sistema za gluhe 
in nepriznavanja slovenskega znakovnega jezika 
izobrazba in socialno-ekonomski položaj gluhih 
med vsemi invalidi in neinvalidi najslabša. 

V sredo, 14. novembra, je predstavnike reprezen-
tativne invalidske organizacije za osebe z okvaro 
sluha ZDGNS sprejel predsednik Državnega zbora 
RS mag. Dejan Židan. Sprejem je simbolično pote-
kal prav na dan slovenskega znakovnega jezika, in 
prav zato je mag. Židan zbrane nagovoril natanko 
ob 14. uri in 11 minut. 

Po njegovih besedah smo pobudo za umestitev 
slovenskega znakovnega jezika v ustavo predstav-
niki ZDGNS vložili ravno v pravem času. V času, ko 
se, kot je dejal, ponovno bolj zavedamo, da nas kot 
narod ohranja spoštovanje do našega jezika in kul-
ture. In če želimo, kot je dodal, kot narod obstajati, 
moramo za svoj jezik skrbeti še bolje kot doslej.

Predstavnikom ZDGNS je mag. Dejan Židan izrazil 
osebno podporo z zavedanjem, da pobuda ne sme 
biti predmet dnevnih političnih aktivnosti, saj gre 
za pobudo s širokim družbenim interesom in kot 
taka potrebuje tudi širok in javen družbeni kon-
senz, da gre za pobudo vseh.

Predstavniki ZDGNS smo predsednika Državnega 
zbora RS tudi seznanili s tem, da smo že obiskali 
poslanske skupine, ki so pobudi izrazile naklonje-
nost. 

V torek, 20. novembra, je predsednik vlade Marjan 
Šarec osebno podprl pobudo ZDGNS za umestitev 
slovenskega znakovnega jezika v ustavo, predsed-
nik ZDGNS Mladen Veršič pa je pobudo osebno 
izročil v prostorih vlade. Našo pobudo je Vlada 
Republike Slovenije obravnavala že na svoji 9. red-
ni seji 22. 11. 2018 in sklenila, da bo v parlament 
poslala predlog za vpis slovenskega znakovnega 
jezika v Ustavo RS.

Prepričani smo, da bo Slovenija peta država v 
Evropski uniji, ki bo imela v ustavo zapisan znakov-
ni jezik. S tem bo slovenski znakovni jezik postal 
eden od uradnih jezikov v Republiki Sloveniji in si s 
tem zagotovil tudi ustrezen razvoj. 

Brez jezika ni kulture in ni jezikovne identitete.

Adem Jahjefendić
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»Nimam toliko časa, da bi se lahko pol življenja 
prepiral z ljudmi.« (Abraham Lincoln)

S sekretarjeve mize 

Dnevi upravnih enot 2018

ZDGNS je na povabilo Ministrstva za javno upra-
vo sodelovala na izobraževalnih dnevnih upravnih 
enot in predstavila delo z gluhimi, naglušnimi, ose-
bami s polževim vsadkom in gluhoslepoto v po-
stopkih na upravnih enotah. Izobraževanje je bilo 
dobro sprejeto in že smo stkali sodelovanja z raz-
ličnimi upravnimi enotami.

Anton, zgodba s priredbo v slovenski znakovni 
jezik

ZDGNS je izdala priredbo besedila v slovenski zna-
kovni jezik Anton!, ki je poleg ilustracij opremljena 
z risbami kretenj in QR-kodo.

Arsenije!, zgodba s priredbo v slovenski znakovni 
jezik

ZDGNS je v sodelovanju z založbo Miš priredila 
zgodbo s QR-kodo v slovenskem znakovnem jezi-

ku. Razvoj tehnologije omogoča, da so besedila v 
znakovnem jeziku prilagojena s QR-kodo, kar omo-
goča bolj avtentičen in praktičen prikaz zgodbe v 
znakovnem jeziku.

Razstava Body Worlds Vital, Gospodarsko raz-
stavišče, Ljubljana, oktober 2018–januar 2019

ZDGNS je aktivno sodelovala na razstavi z različni-
mi predavanji na temo sluha, gluhote, naglušnosti 
in izzivov, s katerimi se spoprijemajo osebe z izgu-
bo sluha. Zaradi dobrega sodelovanja ponujajo za 
vse člane društev s člansko izkaznico 10 % popu-
sta pri vstopu na razstavo. Morda je to primerna 
aktivnost za organizirane skupine s tolmačem.

Anton! je zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik.
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Mednarodna konferenca Arhiva RS 

ZDGNS je podprla dogodek in aktivno sodelovala 
na konferenci, na kateri so določene vsebine pri-
lagodili tudi v znakovnem jeziku, saj je bila delno 
prilagojena tudi različnim kategorijam invalidov. 

Projekcija slovenskega filma To so gadi v znakov-
nem jeziku in s podnapisi

ZDGNS je prvič v svoji zgodovini na podlagi naro-
čila sodelovala pri priredbi enega najbolj gledanih 
slovenskih filmov v zgodovini To so gadi ter se ude-
ležila projekcije digitalizirane, restavrirane in inva-
lidom dostopne različice filma. S pomočjo produk-
cijske hiše Rhaego production smo priredili film, ki 
se je predvajal v kinodvorani in bo na voljo za vsa 
nadaljnja prikazovanja.

ZDGNS in Pobuda za dogovor o potrebnih spre-
membah zdravstvenega sistema in dolgotrajne 
oskrbe

ZDGNS aktivno sodeluje pri pripravi strateškega 
dokumenta o spremembah zdravstvenega sistema 
in dolgotrajne oskrbe. Dokument še ni dokončno 
usklajen, je pa to podlaga za naše nadaljnje delo.

ZDGNS in Priročnik Strateško načrtovanje dosto-
pnosti

ZDGNS prav tako aktivno sodeluje pri pripravi stra-
teškega dokumenta glede dostopnosti. Tudi ta do-
kument še ni dokončno usklajen, a je podlaga za 
naše nadaljnje delo.

Jadranska konferenca Zagreb 2018

Predsednik ZDGNS in Anton Petrič sta v imenu 
ZDGNS predstavila zakonske novosti v RS od za-
dnje Jadranske konference, ki je bila v Sloveniji. 
Konferenca je ponovno pokazala, da je položaj 
oseb z okvaro sluha v državah nekdanje Jugosla-
vije najbolje urejen. Zaprosili so nas za pomoč za 
informacije in nasvete, kako smo v Sloveniji vse to 
dosegli, in seveda smo jim ponudili roko pomoči. 

Poročilo Komisije za študente s posebnimi potre-
bami na Univerzi v Ljubljani

Dolgoletno in pozitivno sodelovanje s predsedni-
kom Komisije, izr. prof. dr. Hotimirjem Tivadarjem, 
prinaša čedalje boljše rezultate in čedalje boljše 

Arhiv Republike Slovenije

Film To so gadi je opremljen s podnapisi, tolmačenjem v slovenski 
znakovni jezik in z zvočnim opisom.

Udeleženci Jadranske konference

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar



6

S sekretarjeve mize

razmere za študente s posebnimi potrebami, med 
katere spadajo tudi osebe z okvaro sluha. Dr. Tiva-
dar ima poseben posluh tudi za študente z okvaro 
sluha, kar je razvidno iz poročila, saj so v tem man-
datu posebno pozornost posvetili prav znakov-
nemu jeziku ter problematiki gluhih in naglušnih 
študentov. 

Nagrada Škrabčeve ustanove sodelavki Inštituta 
za SZJ, dr. Andreji Žele

Ustanova patra Stanislava Škrabca je nagrado za 
posebne dosežke podelila dr. Andreji Žele za ob-
sežen in kakovosten znanstveni opus s temeljnimi 
raziskavami o slovenski skladnji, publicističnem 
odzivanju na različne pojave in dogajanje, poveza-
no s slovenskim jezikom, ter razvejeno strokovno 
in organizacijsko dejavnost. Počaščeni smo in is-
kreno čestitamo tudi naši sodelavki. 

ZDGNS in Predlog zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravi-
cah

ZDGNS je v roku podala vse relevantne pripombe 
na omenjeni predlog zakona, od katerega pričaku-
jemo, da se bodo prilagoditve dostopnosti infor-
macij in komunikacij izboljšale za gluhe, gluhosle-
pe in naglušne ter osebe s polževim vsadkom.

Znak kakovosti Zlata hruška za zgodbo Arsenije!, 
prirejen v slovenskem znakovnem jeziku s QR-ko-
do

Mestna knjižnica Ljubljana je ponovno podelila 
znak kakovosti Zlata hruška za publikacijo, pri ka-
teri je sodelovala tudi ZDGNS. Vse te nagrade in 
promocija našega dela kažejo na to, da smo na 
pravi poti in da so QR-kode tudi prihodnost dosto-
pnosti.

Svetovni kongres gluhih Pariz 2019 – predstavi-
tev ZDGNS

ZDGNS se je za prihajajoči svetovni kongres gluhih 
prijavila za sodelovanje s predavanjem in pred-
stavitvijo plakata. Počaščeni smo, da sta bila oba 
prispevka sprejeta in uvrščena v program. Oba 
prispevka bo v imenu ZDGNS in Inštituta za SZJ 
predstavila gluha sodelavka ZDGNS, koordinato-
rica skupine za razvoj in raziskovalka SZJ Valerija 
Škof. Vabljeni vsi, da se udeležite kongresa, saj je 
tokrat blizu Slovenije. 

Dr. Andreja Žele. Foto: Igor Lapajne ZRC/SAZU 

Zgodba Arsenije!, opremljena s QR-kodo

Valerija Škof
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Sestanek z državno sekretarko na ministrstvu za 
pravosodje

Predsednik ZDGNS se je sestal z državno sekretar-
ko na Ministrstvu za pravosodje RS, ki je v imenu 
ministrice in ministrstva izrekla popolno podporo 
ZDGNS za umestitev SZJ v Ustavo v RS. Dosedanje 
sodelovanje s tem ministrstvom je izredno plodno, 
denimo pri spremembi uporabe poimenovanja, 
kot so gluhonemi v gluhe, gluhoslepe in naglušne, 
ter pri prenovi Sodnega reda, aktivno smo sodelo-
vali z Izobraževalnim centrom v pravosodju na po-
dročju izobraževanja in sodelovanja glede sodnih 
tolmačev. Sodelujemo pri dostopnosti dvoran za 
naglušne v obliki STT in slušalk, zdaj pa bomo so-
delovali še pri spremembi Ustave RS. 

Sestanek z ministrom za kulturo

Minister za kulturo je sprejel predsednika ZDGNS 
in se seznanil s pobudo ZDGNS. Ministrstvo za kul-
turo podpira trud ZDGNS ter napore pri skrbi za 
položaj SZJ, a se minister ni pisno opredelil o pre-
dlogu za spremembo ustave. 

Sestanek z ministrico za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je sprejela pred-
sednika ZDGNS na temo spremembe Ustave RS. 

Pobudo je sprejela pozitivno in tudi kot edina mi-
nistrica v vladi pisno podprla pobudo za umestitev 
SZJ v Ustavo RS. Za njeno podporo in podporo di-
rektorata za invalide se iskreno zahvaljujemo. 

Uradna vloga ZDGNS na Vlado RS glede umesti-
tve SZJ v Ustavo RS, z dne 7. 11. 2018

ZDGNS je pripravila pisni predlog in obrazložitvijo 
s številnimi podpisi podpore ter ga uradno vložila 
na Vlado RS. 

Sprejem predsednika Državnega zbora RS – de-
lovni sestanek in seznanitev s pobudo ZDGNS

Na dan slovenskega znakovnega jezika, 14. novem-
bra 2018, se je predsednik DZ seznanil s pobudo 
ZDGNS o umestitvi SZJ v Ustavo RS. Na delovnem 
sestanku s predstavniki ZDGNS smo ga seznanili 
z razlogi, evropskimi primerjavami in predvsem z 
učinki te spremembe. Predsednik DZ mag. Dejan 
Židan je predlog pozorno poslušal in pobudo oseb-
no podprl. 

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič in državna sekretarka ministrs-
tva za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan

Z leve: Anton Petrič, ministrica mag. Ksenija Klampfer in predsed-
nik ZDGNS Mladen Veršič
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Sprejemi poslanskih skupin v Državnem zboru RS

ZDGNS je obiskala skoraj vse poslanske skupine, 
ki so se seznanile s predlogom ZDGNS o umestitvi 
SZJ v Ustavo RS. Vse poslanske skupine, ki so nas 
sprejele, so pobudo podprle in omenile tudi pod-
poro v nadaljevanju postopka. 

Pobuda ZDGNS o umestitvi SZJ v Ustavo RS v Dr-
žavnem zboru RS, 14. november 2018

Predsednik ZDGNS je na sprejemu v avli Državne-
ga zbora RS predsedniku DZ mag. Dejanu Židan 
simbolično izročil predlog ZDGNS o pobudi, ki smo 
jo naslovili na Vlado RS. V avli DZ se nas je zbralo 
večje število predstavnikov društev ter vseh dru-
gih sodelavcev in uporabnikov SZJ. 

Dan slovenskega znakovnega jezika, 14. novem-
ber 2018 – Kino Bežigrad

V polni dvorani Kina Bežigrad smo organizirali kul-
turni program s kulturnimi točkami, filmom ter 
pregledom dela na področju SZJ. Ob tej priložnosti 
smo podelili posebna priznanja ZDGNS za sodelav-

ce, ki so vsak po svoje pripomogli k sprejetju števil-
nih zakonskih podlag na področju življenja in dela 
gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim 
vsadkom. Zahvaljujemo se Direktoratu za invalide 
na MDDSZEM in direktorici Dragici Bac ter Tanji 
Dular, hvala mag. Cvetu Uršiču za dolgoletno sode-
lovanje ter poslancu DZ Janiju Möderndorferju, ki 
so pripomogli k temu. Treba je omeniti še številne 
druge, ki so pri tem sodelovali, verjamemo pa, da 
bomo skupaj naredili še veliko dobrega.

Dokumentarni film o življenju gluhih in njihovih 
otrok Lastovke letajo nizko

Ob dnevu SZJ smo si v Kinu Bežigrad premierno 
ogledali dokumentarni film, prirejen s tolmačem 
in podnapisi. Režiser Tadej Čater je na svoj način 
vstopil v svet gluhih in njihovih otrok ter nas vse 
ganil s svojo zgodbo in tenkočutnostjo. Zahvaljuje-
mo se tudi Blanki Kante in produkcijski hiši Rheago 
Production, ki sta s koprodukcijo z ZDGNS omogo-
čili, da bo film vstopil v kinodvorane po vsej Slove-
niji in gledalcem omogočil globok vstop v svet glu-
hote. Hvala tudi vsem sodelujočim v filmu, da smo 
lahko skozi njihove oči vstopili v ta nevidni svet. 

Sprejem predstavnikov ZDGNS pri predsedniku Državnega zbora 
RS mag. Dejanu Židanu

Predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan in predsednik 
ZDGNS Mladen Veršič

Z leve: predsednik ZDGNS Mladen Veršič, Tanja Dular, mag. Cveto 
Uršič in Jani Möderndorfer

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič, režiser filma Tadej Čater in 
Blanka Kante



9

S sekretarjeve mize

Mednarodna jezikoslovna konferenca ZDGNS o 
raziskovanju evropskih znakovnih jezikov

ZDGNS je v prostorih Ministrstva za kulturo or-
ganizirala izredno zanimiv in dobro obiskan prvi 
mednarodni dogodek o raziskovanju znakovnih 
jezikov v Sloveniji. Predavatelji, udeleženci, pred-
stavniki številnih ustanov ter vsi drugi smo uživali v 
poslušanju strokovnih predavanj, ki so nam odprle 
nov pogled na raziskovanje SZJ.

Knjižica povzetkov prve mednarodne konference 
raziskovanja evropskih znakovnih jezikov

Ob organizaciji tega velikega dogodka smo na 
ZDGNS izdali knjižico povzetkov, ki bo dobra pod-
laga za nadaljnje raziskovanje. 

Sprejem pri predsedniku države, predsedniku 
vlade in predsedniku DZ ob mednarodnem dnevu 
invalidov

Ob mednarodnem dnevu invalidov smo se udele-
žili sprejema treh predsednikov na Brdu pri Kranju. 
Opozorili smo na nevarnost krčenja sredstev FIHO 
in sprememb, ki se napovedujejo v zvezi s tem.

Seja UO ZDGNS in oddaja vloge FIHO 2019

Vsako leto v novembru sklicujemo sejo UO, kjer 
potrdimo plan FIHO za prihodnje leto, spisan na 
podlagi razpisa FIHO. Sredstva se krčijo in konec 
leta 2018 pričakujemo sklep FIHO za leto 2019. 

Sprejem predsednika vlade v zvezi s pobudo 
ZDGNS glede spremembe ustave 

V torek, 20. 11. 2018, nas je sprejel predsednik vla-
de Marjan Šarec in se še osebno seznanil z razlogi 
in pisnim predlogom ZDGNS za spremembo Usta-
ve RS. V zelo prijetnem, pozitivnem in konstruktiv-
nem pogovoru je premier izrazil osebno podporo 
predlogu ZDGNS.

Sklep Vlade RS, da na podlagi predloga ZDGNS 
v Državni zbor RS poda pobudo za spremembo 
Ustave RS

V četrtek, 22. 11. 2018, je vlada na svoji 9. redni 
seji sklenila, da podpre pobudo ZDGNS in v DZ 
poda pobudo za spremembo ustave, da se vanjo 
umesti slovenski znakovni jezik, v upanju, da bo še 
v koledarskem letu 2018 ta pobuda tudi pisno pri-
šla v DZ. Na ZDGNS smo že začeli aktivnosti v to 
smer. 

Matjaž Juhart

Uvodni pozdrav državnega sekretarja mag. Vojka Stoparja

Knjižica povzetkov konference

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič in predsednik Vlade Republike 
Slovenije Marjan Šarec 
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ZVEZA DRUŠTEV 
GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE 
DEAF AND HARD OF HEARING CLUBS ASSOCIATION OF SLOVENIA

Predsednik Vlade RS Marjan Šarec 
Vlada Republike Slovenije 
Gregorčičeva 20–25 
1000 Ljubljana

 Ljubljana, 7. 11. 2018

ZADEVA: Pobuda Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Vladi RS, da se za 65. členom Ustave RS 
doda nov, 65.a člen

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (v nadaljevanju: ZDGNS) na podlagi 45. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) daje pobudo Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada), 
da skladno s 168. členom Ustave predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da začne postopek 
za spremembo Ustave, ki je potrebna zaradi omogočanje polnega in učinkovitega sodelovanja v družbi 
osebam, ki zaradi invalidnosti uporabljajo slovenski znakovni jezik.

ZDGNS predlaga Vladi RS, da se za 65. členom Ustave RS doda nov, 65.a člen, ki se glasi:

»65.a člen  
(položaj in posebne pravice uporabnikov znakovnega jezika v Sloveniji)

Država priznava slovenski znakovni jezik kot avtohton jezik skupnosti uporabnikov slovenskega zna-
kovnega jezika. 

Država je zavezana oblikovati in izvajati jezikovno politiko, s katero varuje in razvija slovenski zna-
kovni jezik, z namenom polnega in učinkovitega sodelovanja v družbi osebam, ki zaradi invalidnosti 
uporabljajo ta jezik. 

Položaj in posebne pravice uporabnikov slovenskega znakovnega jezika v Sloveniji ureja zakon.«

Utemeljitev pobude:

Ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država (2. člen), ki vsakomur zagotavlja vrsto človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, med njimi tudi svobodo izražanja, volilno pravico, izobrazbo in šolanje, 
pravico do uporabe svojega jezika in pisave itd. 

Sporazumevanje in jezik ter pravica do njune uporabe so bistveni za socialno vključevanje in uveljavlja-
nje temeljnih človekovih pravic. Gluhe in naglušne osebe, osebe s polževim vsadkom ter gluhoslepe 
osebe zaradi okvare sluha nimajo enakih možnosti pri uveljavljanju človekovih pravic, zapisanih v slo-
venski ustavi in mednarodnih dokumentih. Tako se na primer gluhi, naglušni in gluhoslepi otroci soočajo 
z ovirami na področju izobraževanja, odrasli pa pri zaposlovanju, uveljavljanju državljanskih in političnih 
pravic, na področju kulture itd. 

Potreba po komunikaciji in jeziku ter pravica do nje je bistvena za človeško stanje. Brez komunikacije 
posameznik v naši demokraciji ne more postati učinkovita in produktivna odrasla oseba ali obveščeni 
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državljan. Pomembnost komuniciranja in jezika za gluhe, osebe s polževim vsadkom, naglušne in gluho-
slepe je tako osnovna, da ne gre za razpravo. Glede na zgodovinske težave, s katerimi se soočajo osebe 
z okvaro sluha, njihove ogrožene komunikacijske in jezikovne spretnosti ter izobraževalne, družbene, 
kognitivne in psihološke posledice ta opomba navaja, da je ustavna pravica do komunikacije nujna in 
zakonita. Pravica do zbiranja in glasovanja je pravica do enakega varstva po zakonu razširjena na pravico 
gluhih, gluhoslepih in naglušnih otrok do popolnega razvoja komunikacije in dostopa. Če Ustava uživa 
pravico do govora, je pravica do komunikacije in jezika enaka ali še celo večja vrednost.

Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 2006 in 
Slovenija ratificirala leta 2008, je prva mednarodna konvencija s področja človekovih pravic, v kateri je 
nedvoumno zapisana pravica do uporabe znakovnega jezika:

• v 2. členu je zapisana definicija »jezika«, ki vključuje govorjene in znakovne jezike ter druge oblike 
negovorjenih jezikov;

• 9. člen izpostavlja, da morajo države za omogočanje neodvisnega življenja in polnega sodelovanja 
na vseh področjih življenja sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo ena-
ko kot drugi dostop tudi do informacij in komunikacij. V ta namen morajo zagotoviti tudi poklicne 
tolmače za znakovni jezik; 

• 21. člen določa, da morajo države pogodbenice sprejeti vse ustrezne ukrepe, da invalidom zagota-
vljajo uresničevanje pravice do svobodnega izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot 
drugi pridobivajo, sprejemajo ter sporočajo informacije in vsebine s katero koli obliko sporočanja 
po lastni izbiri iz 2. člena te konvencije, tudi tako, da pri uradnih opravilih sprejemajo in omogo-
čajo uporabo znakovnih jezikov, povečevalnih in alternativnih načinov sporočanja ter vseh drugih 
dostopnih sredstev, načinov in oblik zapisa sporočila po izbiri invalida ter priznavajo in spodbujajo 
uporabo znakovnih jezikov;

• 24. člen določa, da morajo države pogodbenice za uresničevanje pravice do izobraževanja brez 
diskriminacije in na podlagi enakih možnosti: zagotavljati vključujoč izobraževalni sistem na vseh 
ravneh in vseživljenjsko učenje, kar pomeni tudi omogočanje učenja znakovnega jezika in spod-
bujanje jezikovne identitete skupnosti gluhih; zagotavljati, da poteka izobraževanje slepih, gluhih 
ter gluhoslepih, zlasti otrok, v jeziku in na način ter v obliki komunikacije, ki so najprimernejši za 
posameznika, in v takem okolju, ki najbolj spodbuja akademski in socialni razvoj; sprejeti ustrezne 
ukrepe za zaposlovanje učiteljev, tudi invalidov, ki so usposobljeni za znakovni jezik;

• 30. člen pa določa, da države pogodbenice sprejmejo vse potrebne ukrepe za omogočanje sode-
lovanja invalidov v kulturnem življenju, rekreaciji, prostočasnih dejavnostih in športu, med drugim 
tudi tako, da se priznajo in podprejo lastna kulturna in jezikovna identiteta ter znakovni jezik in 
kultura gluhih.

Štiri države članice EU imajo v svojih ustavah tudi že določbe, s katerimi priznavajo pravico uporabnikom 
znakovnega jezika do svojega jezika in do komunikacije v zanje prilagojeni obliki:

• Avstrija: avstrijski znakovni jezik je priznan kot polnopravni jezik. Podrobneje to pravico urejajo 
zakoni. (Bvg8 (3))

• Finska: pravice oseb, ki uporabljajo znakovni jezik in oseb, ki potrebujejo pomoč pri tolmačenju ali 
prevajanju zaradi invalidnosti, zagotavlja zakon. (oddelek 3/17)

• Madžarska: Madžarska ščiti madžarski znakovni jezik kot del madžarske kulture. (člen H 3)

• Portugalska: pri izvajanju politike izobraževanja je država zavezana, h) da varuje in razvija portu-
galski znakovni jezik kot izraz kulture jezika in instrument za dostop do izobraževanja in enakih 
možnosti. (člen 74)
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Slovenija bo s spremembo Ustave tako zagotovila ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi 
bo uporabnikom slovenskega znakovnega jezika v slovenski državi dejansko omogočeno polno uvelja-
vljanje vseh človekovih pravic in svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov.

Vlado naprošamo, da pri oblikovanju končnega besedila amandmaja za spremembo Ustave glede slo-
venskega znakovnega jezika, ki ga bo vložila v Državni zbor, besedilo uskladi z ZDGNS, kot predvideva 
Konvencija o pravicah invalidov, ki izpostavlja »Nič o invalidih brez invalidov«. 

S spoštovanjem,

 predsednik ZDGNS 
 Mladen Veršič

Priloga:

• Pisno stališče in podpora Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

• Pisno stališče in podpora Ministrstva za kulturo

• Kronologija ZDGNS: Od prepovedi do umestitve slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS 

Pisna podporna mnenja:

• Seznam 78 podpisnikov podpore 

Ključni strateški dokumenti:

• Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za 
znakovni jezik (2016/2952)RSP))

• Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta o znakovnih jezikih (A2-302/87)

• Ustava RS

• Poročilo poročevalca Združenih narodov za manjšinska vprašanja dr. Fernanda de Varennesa

V vednost:

• Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

• Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

• Poslanskim skupinam v Državnem zboru Republike Slovenije
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Spoštovani, 
 
Kljub številnim pozitivnim premikom, ki so v zadnjih letih izboljšali položaj gluhih v 
Sloveniji, se gluhe osebe še vedno vsakodnevno srečujejo s številnimi oblikami 
diskriminacije in nerazumevanjem njihovih potreb na številnih področjih. Vključenost in 
polnopravna udeležba gluhih v družbi sta odvisna še zlasti od dostopnosti znakovnega 
jezika, kjer do sedaj v Sloveniji še nismo naredili vsega, kar bi lahko. Zakon o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika pred 16 leti je sicer gluhim priznal številne nujno 
potrebne pravice ter dosegel pomemben premik na področju uveljavitve slovenskega 
znakovnega jezika pri nas, vendar pa še vedno ni zagotovil celovite dostopnosti do 
znakovnega jezika.  
 
Pogosto se pozablja, da gluhi uporabljajo znakovni jezik kot svoj prvi, torej materni 
jezik za sporazumevanje. In pravica do uporabe maternega jezika je temeljna 
človekova pravica, priznana in zaščitena v mednarodnih aktih, ki kljub temu gluhim v 
Sloveniji še vedno ni vsakodnevno zagotovljena. Naj spomnim, v Sloveniji živi 1500 
gluhih oseb, od tega je okoli tisoč uporablja v slovenski znakovni jezik kot svoj prvi 
jezik. Zanje je slovenski znakovni jezik glavno komunikacijsko sredstvo, osrednji način 
njihovega razmišljanja in delovanja, od katerega so bistveno odvisni tudi 
izobraževanje, zaposlovanje in vsesplošno družbeno vključevanje.  
 
Zato močno podpiram prizadevanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
za umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS. S tem bi gluhi končno 
dobili enak dostop do sodelovanja v družbenem, osebnem in političnem 
prostoru, slovenski znakovni jezik pa bi dobil enakovredno veljavo, ki si ga gluhi 
kot kulturna in jezikovna skupnost tudi zaslužijo. To bi slovenskemu 
znakovnemu jeziku omogočilo ustrezen razvoj, standardizacijo in zelo potrebno 
financiranje s strani države. Prepričan sem, da bi morala Slovenija slediti praksi 
nekaterih drugih držav, ki že imajo znakovni jezik zapisan v svoji ustavi. S tem 
bi dokazali, da razumemo, da so dostojanstvo, pravice in blaginja vseh delov 
naše družbe skupna odgovornost vseh nas.  
 
Pozivam vse poslance Državnega zbora Republike Slovenije in Vlado Republike 
Slovenije, da prepoznajo izredno pomembnost pobude za umestitev slovenskega 
znakovnega jezika v Ustavo RS in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se od lepih 
besed premaknemo h konkretnim rešitvam, ki bodo omogočile, da dostopnost in 
doseganje enakopravnega družbenega položaja gluhih čim prej postane realnost. 
 
 
S spoštovanjem in odličnimi pozdravi! 

Dr. Igor Šoltes 
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»Priročna slovnica«

Reportaža s konference

Pet minut pred predvidenim začetkom so bili mo-
deratorji in predavatelji že na svojih mestih. Ale-
ksandra in Maja sta pri mizi za registracijo mrzlično 
delili radijske sprejemnike in slušalke za simultano 
tolmačenje. Na Ministrstvu za kulturo RS je zmanj-
kovalo stolov, saj je bila dvorana nabito polna glu-
hih, tolmačev, študentov, naglušnih, pedagoških in 
strokovnih delavcev. Začenjala se je prva medna-
rodna konferenca o raziskovanju slovenskega zna-
kovnega jezika.

Mladen Veršič, mag. Vojko Stopar in Matjaž Ju-
hart: »Pretekli uspehi in visokoleteči načrti«

Konferenco je organizirala Zveza društev gluhih 
in naglušnih Slovenije (ZDGNS) v okviru projekta 
»Priročna slovnica slovenskega znakovnega jezi-
ka«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Uvodoma je navzoče pozdravila moderatorka Va-
lerija Škof (ZDGNS) in najavila govora predsednika 
ZDGNS Mladena Veršiča ter državnega sekretarja 
na Ministrstvu za kulturo RS, mag. Vojka Stopar-
ja. Oba sta poudarila pomembnost konference 
in projekta ter dejstvo, da nam je sicer veliko že 
uspelo narediti, vendar je pred nami še dolga pot. 
Pot raziskovanja slovnice, ki se ne konča po izve-
denem projektu, in pot uveljavljanja manjšinskega 
jezika, ki se nikoli ne konča. Za govoroma je be-

sedo prevzel Matjaž Juhart (ZDGNS) in na kratko  
predstavil bistvene cilje projekta. Posebej je govo-
ril tudi o pobudi ZDGNS, da se slovenski znakov-
ni jezik (SZJ) vpiše v ustavo kot avtohton jezik na 
območju Slovenije, saj je država dolžna prevzeti 
odgovornost za načrtovanje in izvajanje jezikovne 
politike tega jezika.

Robert Lah Veršič: »Gluhim kretalcem je razu-
mljiv le SZJ«

»Za jezikovno skupnost gluhih, ki uporabljamo SZJ, 
je danes pomemben dan. Radi bi pokazali, kako 
čudovit jezik imamo. Radi bi, da bi tudi slišeči v 
Sloveniji spoznali, kako drugačen je od njihovega 
jezika. Radi bi ga bolj raziskovali, bolj spoznali, bolj 
cenili. Veliko pa je bilo tudi že narejenega,« je na-
daljevala Valerija Škof in predala besedo Robertu 
Lahu Veršiču, ki je predstavil stanje SZJ. Osredo-
točil se je predvsem na različice tega jezika, ki so-
obstajajo v slovenskem prostoru: od dobesedno 
kretane slovenščine (DKS) in slovenščine v kretnji 
(SVK) do tistega pravega slovenskega znakovnega 
jezika, ki ga v medsebojni komunikaciji uporabljajo 
gluhi kretalci. Robert je v svojo argumentacijo z iz-
zivalnimi vprašanji vpletel tudi občinstvo, ki se je z 
zanimanjem odzvalo. Poudaril je, kako pomembno 
je, da ne uporabljamo DKS in SVK, ampak pristen 
slovenski znakovni jezik, ki je edina različica, ki jo 
gluhi lahko v polnosti razumejo.

Udeleženci konference skrbno spremljajo predavanja, ki so hkrati 
potekala v SZJ, slovenščini in angleščini.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Državni sekretar mag. Vojko Stopar v pogovoru s predsednikom in 
sekretarjem ZDGNS, tolmači Tamara Grm.
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Množična udeležba in predavateljice iz tujine

V tem času je prišlo še nekaj udeležencev, tako da 
se je številka povzpela skoraj do 150. Tako mno-
žična udeležba potrjuje, kako potreben je jeziko-
slovni pristop k proučevanju, učenju, poučevanju 
in tolmačenju slovenskega znakovnega jezika. Ob 
tem ne smemo pozabiti, da so že v preteklosti nav-
dušeni kretalci, gluhi, učitelji, tolmači, pedagogi in 
strokovni delavci opravili ogromno dela, ne da bi 
sploh imeli dobro orodje za raziskovanje. Iz njihove 
izkušnje smo spoznali, da potrebujemo tudi teore-
tično znanje, da se bomo raziskovanja lahko na-
tančneje in bolj sistematično lotili. Zato so se nam 
na konferenci pridružili kolegi jezikoslovci iz Italije, 
Avstrije, Hrvaške, Nizozemske in ZDA. V nekaterih 
od teh dežel ima raziskovanje njihovega znakovne-
ga jezika daljšo tradicijo kot pri nas, v drugih pa so 
v podobnem položaju. Upali smo, da se bomo od 
njih ogromno naučili o raziskovanju znakovnih jezi-
kov – ne samo gluhi, ampak tudi tolmači, strokovni 
delavci, jezikoslovci. In res je bilo tako.

Chiara Branchini: »Znakovnih jezikov ne smemo 
raziskovati, kot da so govorni.«

Kot prva in najpomembnejša predavateljica je na-
stopila Chiara Branchini. Chiara poučuje jezikoslov-
je italijanskega znakovnega jezika (LIS) v Benetkah. 
Sodeluje v številnih italijanskih in mednarodnih 
projektih. Raziskuje oziralne odvisnike in jezikovno 
izražanje dvojezičnih otrok, ki preklapljajo iz itali-
janskega jezika v LIS in obratno. Spregovorila nam 
je o izzivih raziskovanja znakovnih jezikov. Pogosto 
so v preteklosti tako gluhi in slišeči raziskovalci 
pričakovali, da bodo v znakovnih jezikih jezikovne 
značilnosti do pičice enake kot v govornih. To na-
pako lahko hitro zagrešimo tudi pri raziskovanju 
SZJ, če premalo poznamo jezikoslovno teorijo. Je-
zikoslovna teorija nas namreč vodi: pomaga nam, 
da najdemo pojave, ki so bistveni, ter nam ponuja 
terminologijo, da jih dobro opišemo. Chiara je po-
sebej poudarila, kako težko je v znakovnih jezikih 
določiti meje stavkov. Hkrati pa je že namignila, 
kako si pri določanju stavčnih mej lahko pomaga-
mo: z mimičnimi oznakami. Ob vsaki oviri, ki jo je 
analizirala, nam je predstavila tudi možnosti, kako 
jo lahko presežemo z uporabo orodij, ki jih ponuja-
jo znakovni jeziki.

Matic Pavlič: »Ujemanje v SZJ je bogatejše kot v 
slovenščini«

Za Chiaro, ki je bila moja mentorica na doktorskem 
študiju v Benetkah, sem besedo dobil jaz. Opisal 
sem pojav, ki ga številni gluhi kretalci uporabljajo, 
ne da bi vedeli, za kaj gre: ujemanje. Ko kretamo, 
vsak samostalnik umestimo v prostor, in ta prostor 
postane njegova identifikacija. Začetek in konec 
glagolske kretnje nato prilagodimo kretalnim pro-

Chiara Branchini je opozorila na nevarnost prevelikega vpliva go-
vornih jezikov na raziskovalce znakovnih jezikov

Robert Lah Veršič je predstavil stanje SZJ.

Raziskovalka Marina Milković je razlagala v hrvaškem znakovnem 
jeziku (HZJ), njen kolega Tomislav Radošević pa sočasno v angle-
ščini.
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storom samostalnikov, da s tem pokažemo, kdo je 
tisti, ki dejanje vrši, in kdo je tisti, ki dejanje trpi.

Julio Krebs in Ronnie Wilbur: Slikanje možganov

Ob 11. uri so nas v preddverju čakali kava, okusni 
prigrizki, obloženi kruhki in sadje. Nato je mode-
riranje prevzela Daša Peperko in nam predstavila 
Julio Krebs in Ronnie Wilbur. Julia raziskuje, kaj 
delajo možgani, ko kretamo ali govorimo, Ronnie 
pa se je v svoji bogati karieri ukvarjala skoraj z vsa-
kim področjem raziskovanja znakovnih jezikov. Na 
konferenci sta spregovorili o tem, kako možgani 
procesirajo znakovni red v preprostih prehodnih 
stavkih v avstrijskem znakovnem jeziku. Pri svoji 
raziskavi sta uporabili zanimivo tehnologijo: slika-
nje možganov. Jezikoslovci torej uporabljajo tudi 
nadvse zapletene in drage medicinske aparate!

Marina Milković in Tomislav Radošević: O zna-
kovnem redu: je sploh kaj reda?

Ko začneš raziskovati kateri koli jezik, začneš pri 
znakovnem redu. Zdi se preprosto, vendar so pre-
proste stvari pogosto najtežje. O različnih znakov-
nih redih in njihovi uporabi v prehodnih in krajev-
nih stavkih sta predavala profesorica in tolmačka 
hrvaškega znakovnega jezika Marina Milković in 
doktorski študent Tomislav Radošević. Občinstvo 
je bilo posebej navdušeno, ker je Marina razlagala 
v hrvaškem znakovnem jeziku, medtem ko je To-
mislav hkrati govoril v angleščini. Slovenski kretalci 
so razlago zlahka razumeli, saj je bila zelo jasna in 
nazorna.

Domača predavateljica Marjetka Kulovec

Takoj nato pa se je občinstvo posebej pozorno 
osredotočilo na domačo gluho učiteljico Marjetko 
Kulovec iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Marjetka v svoji doktorski nalogi raziskuje tolma-
čenje slovenskega znakovnega jezika v šolskem 
okolju in nam je predstavila analizo tolmaških stra-
tegij pri tolmačenju pouka.

Kje sta se naučili tako tekoče kretati?

Ob enih nas je čakalo kosilo, nato pa tretji del z 
dvema predstavitvama v mednarodni kretnji na 
osnovi italijanskega znakovnega jezika. Chiara Ca-
lderone raziskuje, kako posredujemo informaci-
je v italijanskem znakovnem jeziku: kam v stavku 
umestimo staro in kam novo informacijo ter kako 
ju označimo z mimiko. Sledilo je predavanje Lare 
Mantovan, ki raziskuje znakovni red v samostalni-
ški zvezi in števnike, na konferenci pa je predavala 
o ironiji, ki jo v LIS označijo s kotički ust, obrnjenimi 
navzgor oziroma navzdol ter z upočasnjenim tem-
pom kretanja. Med diskusijo se je k besedi prijavil 
Robert Lah Veršič. Obe predavateljici, ki sta razla-
gali v mednarodni kretnji na osnovi LIS, je vprašal, 
ali sta otroka gluhih staršev oziroma kje sta se na-
učili tako popolno kretati. Odgovor je bil presene-
čenje za vse: »Italijanskega znakovnega jezika sva 
se začeli učiti šele na fakulteti!«

Predstavitve plakatov

Med popoldanskim odmorom za kavo je bil čas za 
predstavitve plakatov, ki so bili polepljeni po ste-
nah dvorane. Na njih so bile predstavljene dobre 
prakse uporabe in uveljavljanja SZJ v slovenskem 
prostoru: v šolstvu, v učbenikih, slovarjih in slika-
nicah, izobraževanju za tolmače SZJ …

Marloes Oomen in Elena Fornasiero: Ikoničnost

Zadnji del je začela Marloes Oomen, ki se v Am-
sterdamu ukvarja z glagoli, njihovim kretalnim 
prostorom, ujemanjem in ikoničnostjo. Spraševala 

Julia Krebs in Ronnie Wilbur si pri raziskovanju znakovnega reda 
pomagata s slikanjem možganov.

Moderatorji na konferenci, Daša Peperko, Matic Pavlič, Valerija 
Škof in Robert Lah Veršič, so natančno odmerjali čas
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Končni izid pogajanj o aktu o 
dostopnosti izdelkov in storitev za 
invalidne osebe: nekaj ključnih informacij

se je, kako videz glagola vpliva na stavčno struktu-
ro. Nato pa smo dočakali še enega od najzanimi-
vejših prispevkov: Elena Fornasiero nam je sprego-
vorila o vroči temi jezikoslovja znakovnih jezikov: o 
klasifikatorjih.

Tolmačenje na zavidanja visoki ravni

Iz slovenščine v SZJ ter iz SZJ v slovenščino sta kon-
ferenco neutrudno tolmačili Tamara Grm in Na-
talija Spark. Bili sta pred težko nalogo, saj so bile 

teme jezikoslovne – besedišče na tem področju pa 
je v SZJ zelo nerazvito. V veliko pomoč so jima bile 
odlične delovne razmere, saj sta imeli vnaprej za-
gotovljene vse povzetke in prosojnice v slovenščini 
in angleščini, svojo mizo in računalnika. Tekoče sta 
tolmačili iz slovenščine v SZJ in lahkotno iz SZJ v 
slovenščino. Odlično sta sodelovali med seboj, si 
pomagali in se dopolnjevali. Samo upamo lahko, 
da bo tak način tolmačenja kmalu postal stalnica 
tudi širše na terenu. 

Naj postane tradicija!

Ob koncu se še enkrat zahvaljujem financerjema 
projekta, Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Hva-
la Ministrstvu za kulturo RS za ta prostor, posebej 
hvala vratarjem, tehnikom. Hvala sodelavcem na 
Zvezi društev gluhih in naglušnih, hvala predava-
teljem in vsem, ki ste predstavljali plakate. Zelo 
velika zahvala tolmačkama, ki sta tolmačili sloven-
ščino in angleščino, ter Nataliji in Tamari, ki sta 
neutrudno in kakovostno tolmačili SZJ in sloven-
ščino. Hvala vam, dragi gluhi in slišeči uporabniki 
SZJ. Hvala vam za vaš čudoviti jezik in hvala, da ga 
lahko spoznavamo. Naj postane tradicija.

dr. Matic Pavlič

Evropski akt o dostopnosti bo v evropski prostor 
vnesel nove minimalne zahteve o dostopnosti iz-
delkov in storitev za invalidne osebe. Evropska 
komisija je omenjeno direktivo predlagala že leta 
2015, in sicer po več kot desetletni kampanji in 
zahtevah invalidnih organizacij. Ključni namen 
dokumenta je, da bo omogočil boljšo dostopnost 
proizvodov in storitev vsem invalidom in tudi šte-
vilnim drugim ranljivim skupinam. Akt je bistvene-
ga pomena za vključevanje in polno udeležbo, pa 
tudi povečanje avtonomije in mobilnosti 80 milijo-
nov invalidov v Evropi.

V četrtek, 8. novembra 2018, je Svetu EU in Evrop-
skemu parlamentu, ki sta sozakonodajalca na rav-
ni EU, uspelo doseči politični dogovor o Evropskem 

aktu o dostopnosti izdelkov in storitev za invalidne 
osebe. Najpomembnejše politične točke, ki so bile 

Tolmački Natalija Spark in Tamara Grm pri delu – iz SZJ v slovenšči-
no. K njuni izredni strokovnosti so pripomogle tudi dobre delovne 
razmere in vnaprej pripravljeno gradivo predavanj.

Mladen Veršič in dr. Igor Šoltes
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dolgo časa jabolko spora, so bile po dolgih in tež-
kih pogajanjih usklajene. Žal ugotavljamo, da izid 
ni najboljši, saj države članice niso želele sprejeti 
večine zahtev predstavnikov invalidnih organizacij 
in tudi Evropskega parlamenta. Zato smo v skupini 
Zelenih/ESZ, katere član je dr. Šoltes, nad nekate-
rimi deli besedila precej razočarani. Dokument bo 
moral zdaj še v drugo branje in potrditev na ple-
narno zasedanje Evropskega parlamenta.

Akt določa zahteve za dostopnejše število izdelkov 
in storitev, kot so terminali za samopostrežne sto-
ritve, vozovnice in naprave za prijavo, bankoma-
ti in drugi plačilni terminali, osebni računalniki in 
operacijski sistemi, pametni telefoni, tablični raču-
nalniki in TV-oprema, potrošniki bančne storitve, 
e-knjige in namenska programska oprema, e-po-
slovanje. Vključene so tudi službe za odzivanje v 
nujnih primerih, pri čemer je pomembno, da direk-
tiva obvezuje države članice, da odgovorijo na klic 
v sili na telefonsko številko 112 na dostopen način. 
To pomeni, da je treba zagotoviti, da lahko ljudje, 
ki se znajdejo v stiski, to sporočijo ali z glasovno 
komunikacijo ali besedilom ali komunikacijo z vi-
deom, skratka na način, ki omogoča, da to izjemno 
pomembno storitev lahko tudi v praksi uporabijo 
vsi. To je zelo pomembna točka, ki pa je bila za 
države članice zelo sporna in za nekatere celo ne-
sprejemljiva, zato je bil na koncu uveden dodatek, 
da bi lahko države članice kot alternativo določile 

tretjega ponudnika storitev, torej posrednika, ki bi 
ga invalidne osebe uporabljale za komuniciranje z 
javno varnostno službo, dokler niso tega sposob-
ne zagotoviti same. Toda ker se to nanaša tudi na 
zakon o elektronskih komunikacijah, v katerem ta-
kšne obveze ni, bi se lahko s tem ustvarila vrzel 
za države, ki ne bi želele zagotavljati dostopnosti 
številke za klic v sili, na kar smo ves čas opozarjali, 
zato s to rešitvijo nismo povsem zadovoljni. 

Glede prevoznih storitev so v akt vključene sto-
ritve zračnega, avtobusnega, železniškega in vo-
dnega prevoza potnikov. Žal pa v obveznosti ni 
vključena dostopnost informacij o potovanjih v 
realnem času. Prav tako obveznosti ne veljajo za 
t. i. intermodalni transport (povezovalno uporabo 
več različnih prevoznih sredstev), za kar smo si si-
cer prizadevali.

Na področju dostopnosti zgradb je Evropski parla-
ment želel uvesti obvezne zahteve za države člani-
ce. To pomeni, da bi morale pri gradnji novih stavb 
ali izvedbi večjih obnovitev zagotoviti, da je graje-
no okolje, ki se uporablja za zagotavljanje storitev, 
dostopno invalidnim osebam. Države članice se 
s to zahtevo nikakor niso strinjale, so pa privolile 
v prostovoljno izvajanje omenjenih zahtev, kar je 
torej precej manj od želenega. Kot kompromis je 
Evropski parlament zahteval dodatek v besedilu, 
da ima Evropska komisija možnost predloga spre-
membe zakonodajnega predloga po desetih letih, 
če ugotovi, da je to treba spremeniti. 

Če povzamemo, kompromis je daleč od idealne-
ga, zato ne moremo biti zadovoljni z vsemi reši-
tvami, bomo pa še naprej opozarjali na pomanj-
kljive točke v besedilu in si prizadevali za ustrezne 
izboljšave.

Pisarna evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa
Evropski akt o dostopnosti bo olajšal dostop do proizvodov in sto-
ritev 80 milijonom invalidov v EU.
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QR-koda 
Z mobilno aplikacijo Slovar SZJ si lahko zdaj ogle-
date videoposnetke v SZJ z uporabo optičnega či-
talca QR-kod. Uporaba QR-čitalca je preprosta: 

Korak 1 – Zaženite mobilno aplikacijo Slovar SZJ 
ter v meniju izberite QR (spodaj desno). 

Korak 2 – Mobilni aparat usmerite na določeno 
QR-kodo na listu glasila IST. 

Spletna TV po spletu neprekinjeno 
ponuja informacije z različnih področij, 

ki so plod avtorskega dela gluhih 
in slišečih novinarjev.

Na spletnem portalu www.gluhi.si 
so obiskovalcem na ogled različne kategorije 
vsebin: informativne, izobraževalne, kulturne, 

zabavne, športne. Izvajamo tudi produkcijo 
rubrik, kot sta Športaj z mano 

in Kulinarični kotiček. 

Vabljeni k ogledu!

 Namesti 
aplikacijo

1 2 3

Poskeniraj 
 QR kodo

Predvajaj
   video

ČITALEC QR KOD
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Naših 85 let

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v 
ponedeljek, 26. novembra 2018, praznovalo 85 let 
organiziranega delovanja odraslih gluhih, naglu-
šnih in gluhoslepih prebivalcev Podravja.

Po pripovedovanjih nekaterih najstarejših članov 
našega društva je že leta 1908 v Mariboru obsta-
jalo neformalno združenje gluhih. Začetki organizi-
ranega delovanja gluhih in naglušnih na območju 
Maribora in Podravja oz. spodnje Štajerske pa se-
gajo v daljno leto 1933. Dobrodelništvo in samo-
pomoč ter potrebe po druženju in komunikaciji so 
bile osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Mari-
bora daljnega 26. novembra 1933, saj so spoznali, 
da je lahko le društvo, kjer se med seboj brez težav 
sporazumevajo, vsem v veliko pomoč. Potrebe glu-
hih, naglušnih, gluhoslepih ljudi in oseb s polževim 
vsadkom se v zgodovini niso bistveno spreminjale.

Društvo je skupaj s podružnico na Ptuju postalo 
za invalide sluha drugi »dom«, kjer smo od nek-
daj uresničevali svoje interese in potrebe v med-
sebojnem sodelovanju.

KAJ JE NAŠE VODILO?

»Razumeti in biti razumljen«

Ni pomembno, kakšne tehnike in oblike medseboj-
ne komunikacije uporabljamo. Ali je to komunikaci-
ja v znakovnem jeziku gluhih, poslušanje s slušnim 
aparatom, odčitavanje iz ustnic, branje pisane be-
sede, govorica telesa,prstov, dlani, lic, oči …

»Pomembno je, da razumemo in smo razumljeni«

Danes društvo šteje 650 članov. Razvili smo po-
sebne socialne programe, ki vsem invalidom sluha 
na območju Podravja omogočajo v nam prilagoje-
nih oblikah in tehnikah komunikacije ekonomsko, 
kulturno, politično, socialno in športno aktivno de-
lovanje.

Začrtali smo si še ogromno dela, največ na podro-
čju človekovih pravic. Pričakujemo, da bo država 
zagotavljala enakopravno vključevanje vseh oseb 
z okvaro sluha v družbo, dostopnost do informacij 
in komunikacij ter predvsem, da bo mladim omo-
gočila izobraževanje brez komunikacijskih ovir in 
dosledno uresničevala Zakon o uporabi slovenske-
ga znakovnega jezika.

Uporabniki kar se da veliko uporabljajo programe 
za preprečevanje in odpravo svojih socialnih in ži-
vljenjskih stisk in težav, ki izhajajo iz delne ali po-
polne izgube sluha. Prav tako pogosto izkoristijo 
možnost pridobivanja najrazličnejših informacij 
v društvu za lažje življenje njih samih in njihovih 
družinskih članov, saj teh informacij zaradi komu-
nikacijske oviranosti ne morejo neposredno prido-
bivati v javni ali civilni mreži. 

Gluhi nekoč: peta obletnica delovanja leta 1938

Izobraževalni seminar leta 1981

Od leta 1990 imamo svoj sedež v Domu invalidskih društev Mari-
bor, na Trubarjevi ulici 15.
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Društvo je kot eno prvih društev gluhih in naglu-
šnih začelo izvajati program za ostarele invalide 
sluha v Sloveniji. Program je že leta 2000 nastal 
zaradi ugotovljenih potreb po pomoči ostarelim 
bolnim, onemoglim in osamljenim gluhim osebam. 
Orali smo ledino in se povezali z Zavodom za za-
poslovanje, ki je omogočilo zaposlitev gluhe osebe 
v novem programu javnih del. Program je danes 
usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti 
starejše generacije med gluhimi ljudmi, tudi izva-
jalci programa so brezposelne gluhe osebe, vklju-
čene v program javnega dela. Posameznim upo-
rabnikom programa omogoča pomoč pri oskrbi na 
domu, vključuje pa tudi družabništvo med ljudmi z 
enakimi komunikacijskimi ovirami.

Smo edino lokalno društvo gluhih in naglušnih v 
Sloveniji, ki izvajamo program ohranjevanja zdrav-
ja v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci, in 
to že od leta 2003. Zagotavljamo cenovno ugodne 
možnosti za krepitev in ohranjevanja zdravja glu-
hih, naglušnih, gluhoslepih in članov s polževim 
vsadkom. Kar 67 % članov ima zaradi svoje invali-
dnosti izredno nizke osebne prejemke, kar se kaže 
v njihovem slabšem gmotnem položaju in si veči-
noma ne morejo privoščiti letovanja. Od leta 2008 
omogočamo – zaradi socialnih stisk – brezplačna 
letovanja v dveh terminih v začetku junija. V za-
dnjih treh letih zaradi dotrajanosti počitniške pri-
kolice člani sami zbiramo sredstva za nakup nove 
rabljene prikolice. S prošnjami na FIHO nismo bili 
uspešni.

V društvu že od leta 2000 z lastnim časopisom, in-
ternimi objavami, stenčasi, spletno stranjo, druž-
benim omrežjem in videonovicami člane in širšo 
javnost seznanjamo z aktivnostmi, delom, načrti, 
problemi in uspehi Društva gluhih in naglušnih Po-
dravja Maribor: www.dgnp-mb.si in https://www.
facebook.com/dgnp.maribor/.

S posebnimi socialnimi programi odraslim gluhim 
in naglušnim uporabnikom pomagamo prepreče-
vati posledice socialne izoliranosti, ki je vsekakor 
ena izmed najtežjih posledic izgube sluha. Zaradi 
izgube sluha posameznik ni več prepričan, ali je 
govorjeno besedo sogovornika pravilno razumel, 
niti ni prepričan, ali ga je polnočutni sogovornik 
razumel. Zato se pogosto zapre vase, molči in je 
osamljen – socialno izključen iz večinske slišeče 
skupnosti trpi.

Take in podobne posledice izgube sluha poskuša-
mo zmanjševati in odpravljati s posebnimi soci-
alnimi programi. Doslej smo bili pri svojem delu 
dokaj uspešni in smo odraslim uporabnikom naših 
programov pomagali do aktivnejšega in polnejše-
ga življenja.

Člani društva se aktivno vključujejo v najrazlič-
nejše oblike organiziranega preživljanja prostega 
časa v sekcijah društva (informatika, kultura, izo-
braževanje, šport, medgeneracijsko povezovanje, 
družabništvo in prostovoljstvo), saj le v svojem 
društvu lahko medsebojno nemoteno komunicira-
jo v specialnih oblikah in tehnikah pogovora, ki jih 
uporabljajo osebe z izgubo sluha, zato smo veseli 
in ponosni na vse skupne uspehe, ki jih dosegajo 
člani društva na številnih področjih: v športu, kul-
turi, družabništvu in sodelovanju z drugimi organi-
zacijami in občinami.

Gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim 
vsadkom smo ljudje in potrebujemo veliko med-
sebojnega razumevanja in strpnosti tako lastne 
skupnosti kot večinske slišeče družbe, in kar je 
še veliko bolj pomembno, potrebujemo občutek 
sprejetosti, ne glede na naše napake, ki jih pogo-
stokrat nehote naredimo.

Milan Kotnik in Ernestina Savski

Obisk Zagrebčanov UNUO v društvu

Veselje ob ponovni osvojitvi naslova državnih prvakov v dvoran-
skem nogometu leta 2018

http://www.dgnp-mb.si/
https://www.facebook.com/dgnp.maribor/
https://www.facebook.com/dgnp.maribor/


22

Iz naših društev

Ponosna sem na svoje društvo, ki letos praznuje 
85-letnico

V našem Društvu gluhih in naglušnih Podravja Ma-
ribor se ponosno pripravljamo na častitljivo 85-le-
tnico obstoja društva.

Piše se leto 2018, leta 1933 pa so že bili prvi zapisi 
o Društvu gluhih v Mariboru. V vseh teh letih je 
bilo vloženega veliko truda, potrebno je bilo veli-
ko potrpljenja in dobrih ljudi, da smo dosegli naš 
obstanek. Zdaj je v Sloveniji že 13 društev, ki delu-
jejo v dobro gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb 
s polževim vsadkom. Veliko smo dosegli od takrat, 

vendar je gluhota še velika ovira vključevanja v so-
cialno in družbeno življenje. Prav zato je društvo za 
nas »drugi dom«, v katerem dobimo toplino in ob-
čutek sprejetosti sebi enakim. Tak je tudi naš dom 
na Trubarjevi 15 v Mariboru, kjer se radi srečujemo 
in zbiramo. Tukaj ne dobimo samo družbe, ampak 
tudi svetovanje ter strokovno in drugo pomoč pri 
reševanju raznih življenjskih zadev. Strokovni de-
lavci in prostovoljci v društvu dihajo z nami in nam 
ogromno pomagajo. Tudi zaradi njih rada prihajam 
v društvo in se vsem iz srca zahvaljujem.

Kretnja, govorica rok, je spremljevalka nas gluhih. 
Želimo si, da bo kot jezik gluhih uradno sprejeta v 
Ustavi Republike Slovenije. S tem bi postali peta 
država med tistimi evropskimi državami, ki imajo 
to že potrjeno in sprejeto v ustavi.

Zelo pomembna za nas z izgubo sluha je osebna 
asistenca. Vsi se vsakodnevno spoprijemamo z vse 
večjo osamljenostjo, saj je potreba po komunikaci-
ji z zunanjim svetom pomembna za enakovrednost 
v življenju. Sami brez osebnega asistenta ostane-
mo skoraj brez stika z dogajanjem s preostalim 
svetom in reševanjem problemov.

Niso pa samo temne plati našega obstoja. Ljudje z 
okvaro sluha so dobri na različnih področjih življe-
nja. V športu dosegamo veliko dobrih rezultatov in 
tako mladi kot starejši še vedno radi dejavno so-
delujemo na športnih prireditvah. O tem pričajo 
številni pokali, ki krasijo vitrine v našem društvu. 
Na kulturnem področju pokažemo, da tudi s kre-
tnjami in mimiko lahko pričaramo nepozabne igre, 
nastope, poezijo in kulturo slovenskega duha.

Za konec bi rada povedala, da sem od vsega začet-
ka delovanja društva njegova članica, da sem ne-
izmerno hvaležna vsem, ki pomagate nam in dru-
štvu, in da imam rada vas in naše društvo. Naj še 
dolgo dela v tako srčnem, prijaznem in pogumnem 
koraku naprej.

Čestitam vsem članom in vsem sodelujočim v Dru-
štvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor.

Ivana Burggraf

Ivana Burggraf, ena najstarejših članic v društvu

Še vedno aktivna članica Ivana na okrogli mizi v društvu z drugimi 
člani
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Ogled predstavitvenega filma o društvu in 
problematiki izgube sluha

25. 10. 2018 sem se udeležila kulturnega dogodka 
ob premieri predstavitvenega filma MDGN Vele-
nje, ki je potekal v hotelu Paka. Pred tem sem si 
ogledala razstavo ročnih del članov, ki je bila izje-
mno zanimiva in pestra. Razstavljene so bile šte-
vilne umetnine, ki so jih ustvarili najustvarjalnejši 
člani društva. Potem smo se posedli v dvorano in 
nestrpno čakali na začetek filma. 

Najprej smo si ogledali komični skeč gledališke 
skupine MDGN. Celotno prireditev je vodila Mojca 
A. Juras, ki je svojo nalogo opravila več kot odlič-
no. Končno se je začel težko pričakovani film in 
nam prikazal težave, s katerimi se srečujejo osebe 
z izgubo sluha. 

Marija Varžič nam je izjemno zanimivo predstavila 
svojo življenjsko zgodbo in način spoprijemanja z 
gluhoto. Ta problematika je žal še vedno pogosto 
prezrta in premalokrat slišana, čeprav se z izgubo 
sluha spopada kar 6,1 % svetovnega prebivalstva, 
kar v EU vključuje 52 milijonov ljudi. Sicer je razvoj 

slušnih aparatov, polževih vsadkov, pametnih tele-
fonov in računalnikov omogočil lažje vključevanje 
oseb z okvaro sluha v širšo skupnost, kljub temu 
pa je pomembno, da se tudi slišeči zavedamo ovir, 
na katere naletijo takšne osebe. 

Želim si, da bi si ta film ogledalo tudi čim več sliše-
čih oseb, saj bi se s tem razširilo znanje o tem, kako 
ravnati, ko pridemo v stik z osebo z okvaro sluha. 
Ne smemo se ustrašiti, še manj umakniti, ampak 
poiskati primeren način za vzpostavitev komuni-
kacije, pa četudi je to samo pozdrav ali le prijazen, 
iskren nasmeh, ki lahko gluhi osebi pomeni ogro-
mno, nas pa ne stane ničesar.   

»Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares 
kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge.« (Lewis 
Carroll)

Ana Glamočak

Dvorana se je počasi polnila.

Zahvale sodelujočim in ustvarjalcem

P I Š I T E  V  N A Š E  G L A S I L O
urednistvo.ist@zveza-gns.si
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Predavanje o astrologiji

Naše društvo MDGN Velenje je organiziralo preda-
vanje o astrologiji. Uvodno besedo s predstavitvijo 
predavateljice je imel predsednik Franc.

Predavateljica Breda je imela pred seboj zemljevid 
gibanja Zemlje okoli Sonca. Najbližje našemu pla-
netu so Merkur, Venera in Mars. Prav tako je razlo-
žila gibanje vseh preostalih planetov in zgodovino 
človeka ter kulturo Inkov in Majev, ki so imeli zelo 
razvito astrologijo. Opazovali so nebesne pojave, 
njihovo premikanje pa je vplivalo na setev in ribo-
lov.

Razložila nam je tudi primere vedenja posameznih 
astroloških znamenj – to so zodiakalna znamenja 
(ozvezdja). Nekaterim je naredila tudi rojstno kar-
to, vsi pa smo jo z veseljem poslušali.

Sonja Triglav

Ustvarjalna delavnica ob dnevu spomina na mrtve

V sredo, 24. 10. 2018, smo se spet v velikem številu 
zbrali v prostorih društva, zdaj že na tradicionalni 
delavnici izdelave aranžmajev ob dnevu spomina 
na mrtve. 

Naša cvetličarka Jožica nas je znova presenetila s 
kreativno idejo, ki smo jo lahko uresničili vsi člani. 
Letošnji aranžma je bil sestavljen iz rastočih cveto-
čih rastlin s pridihom eksotičnosti. Nekateri smo 
zasaditev izdelali čisto sami, drugi ob nesebični 
pomoči gospe Jožice. Lahko smo koristno izrazili 
svojo ustvarjalnost, na koncu pa smo bili vsi pono-

sni na naše edinstvene izdelke. Nastale so ikebane 
za krasitev grobov naših bližnjih, pri tem pa nam 
je pomagalo društvo, ki je priskrbelo ves material. 

Po delavnici nas je čakalo še presenečenje naše 
podpredsednice. Vsi navzoči smo se posladkali z 
ocvrtimi jabolki, ki jih je spekla za nas. V imenu 
članov se ji lepo zahvaljujem.

Tatjana Pirečnik

Uvodni pozdrav in predstavitev predavateljice

Pozdravni nagovor predsednika društva Vsi smo pridno ustvarjali.
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Družabno srečanje s piknikom

Vodstvo MDGN Velenje si vsak dan prizadeva, da 
se člani družimo, spoznavamo med sabo, si izme-
njamo izkušnje in tudi veliko sprašujemo. Zato naš 
predsednik Franc in sekretarka Urška vsako leto 
organizirata družabno srečanje. 

Letošnje srečanje je potekalo na Ljubnem ob Savi-
nji na prostoru za piknike Gril. Še pred tem smo si 
ogledali Brinečev mlin. Po ogledu so nam postregli 
s piškoti, ki jih pečejo, v trgovini smo tudi lahko 
kupili njihovo moko. Že malo nestrpni smo krenili 
do končnega cilja. Seveda brez pozdravnega govo-
ra našega predsednika ni šlo, in prav je tako, saj 
vedno poslušamo, kaj ima povedati. Kot nagrado 
za svoj trud pa dobi glasen aplavz. 

Pri Grilovih so nas najprej pogostili z odličnim go-
lažem, pridne roke naših nekaj članic pa so pripra-
vile tudi pecivo. Tako lepo okrepčani smo tisti ko-
rajžni krenili na dolg sprehod skozi gozd. Seveda 
pa nismo samo hodili, vmes smo nabirali tudi plo-
dove narave. Vsi smo nabirali kostanj, Marina pa 
je kot najbolj vešča poznavalka gobic nabrala tudi 
nekaj teh. Prišli smo do kmetije, na kateri sta nam 
gospodarja postregla z zelo močnim domačim žga-
njem. Pot nazaj je bila prav zato malo lažja. Franc 
Jurko je pridno igral harmoniko, in ker ni bilo ple-
salcev, se je naša članica Zofka odločila, da nam bo 
pela. Odlično poje, toda da ne bi pela sama, sta se 
ji pridružila še dva moška člana, in tako se je daleč 
daleč slišala odlična pesem. Tudi tekmovalci, ki so 
streljali z zračno puško, in tisti, ki so igrali pikado, 
so prisluhnili našim pevcem. 

Zelo dobre volje smo spet sedeli pri mizah, saj je 
bil čas, da nekaj pojemo. Postregli so nam z odlič-
nim mesnimi dobrotami z žara. Tako smo se dru-
žili do poznega popoldneva in prvih kapljic dežja. 
Srečni in zadovoljni ob tako lepem druženju smo 
odšli domov. Zdaj pa komaj čakamo, kdaj se spet 
dobimo. Upamo, da kmalu!

Milica Krašovec

ČESTITKA BOŽI KOTNIK 
90 LET

Naj lepota cvetja vaše življenje krasi,
naj v srcu toplota sonca žari.

Naj se zdravje, ljubezen, sreča,
uspeh, zadovoljstvo kot biser v srcu blešči,

da v krogu najdražjih še dolgo srečni bi bili!

To ni čas za žalost in skrbi, zdaj čas je za veselje,
obilo zdravja, dobre volje, to so naše srčne želje,

naj vas pot, posuta s cvetjem še naprej,

vse do sto pripelje!

Društvo gluhih in naglušnih
KOROŠKE

Za vzdušje je skrbel Franc Jurko na harmoniki.
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Poučna ekskurzija v Bosno in Hercegovino

Po Budimpešti, Dunaju in Pragi je bil na vrsti nov 
izlet. Izbrali smo Sarajevo. 27. 10. 2018 ob 2.45 
smo se zbrali pred nakupovalnim centrom. Nisem 
jutranji tip, zato sem komaj čakala, da se usedem 
na avtobus in zaspim. Vodnik nas je lepo pozdravil, 
na kratko povedal, kaj nas čaka, nato so se na av-
tobusu ugasnile luči. 

Ko nam je vodnik voščil dobro jutro, so nas skozi 
okno že pozdravljali sončni žarki, čudovite barve 
in toplota, ki so se razlegali po prostoru. Po de-
vetih urah vožnje smo končno prispeli v Sarajevo. 
Ker me je od sedenja že vse bolelo, sem komaj 
čakala, da se sprehodimo po mestu in odkrijemo 
znamenitosti Sarajeva, ki je glavno mesto Bosne in 
Hercegovine in ima približno 400.000 prebivalcev.

Ker nas je lovil čas, je bilo jasno, da si vsega ne 
bomo mogli ogledati. Opazili smo zelo veliko poko-

pališč. Med državljansko vojno je bilo ubitih ogro-
mno ljudi. Zmrazilo me je, ko je vodnik povedal, da 
je na enem od njih pokopanih tisoč otrok. Spreho-
dili smo se mimo Latinskega mostu, pod katerim 
teče reka Miljacka, nato nas je vodnik popeljal do 
Baščaršije, starega dela Sarajeva z ozkimi ulicami, 
stojnicami, verskimi objekti in znanim lesenim vo-
dnjakom Sebiljem. Vsepovsod so se gnetli turisti, z 
nami vred. 

Vodnik nas je pustil, da smo šli vsak po svoje; časa 
smo imeli približno tri ure in pol. Med nakupova-
njem in ogledovanjem mesta smo si napolnili tudi 
lačne želodčke. Bilo je premalo časa za kaj več, saj 
smo morali nazaj na avtobus, da nas je šofer od-
peljal do hotela. Ker smo imeli prost večer, so šli 
nekateri naprej raziskovat mesto, drugi pa so bili 
preutrujeni in so odšli spat. 

Naslednje jutro po zajtrku smo se odpeljali proti 
Jajcu. Kraj nas je navdušil s prelepimi slapovi, ki 
smo jih fotografirali. Njihova lepota me je tako 
očarala, da sem ostala brez besed. Iz Jajca smo pot 
nadaljevali do Banjaluke, kjer smo si privoščili še 
zadnje bosanske čevapčiče. Okus je bil popolnoma 
drugačen kot v Sloveniji. 

Kar je lepo, prehitro mine, a čakala nas je še dolga 
pot domov. Pred mejo smo za nekaj časa obtičali, 
zato smo skočili z avtobusa po burek. V Novo me-
sto smo prišli nekaj čez polnoč. Zaspani in utrujeni 
smo se poslovili ter se odpravili domov. 

Katarina Kastelec

Baščaršija ali glavno mestno središče, ki predstavlja zgodovinski in 
kulturni center mesta in je bila zgrajena v 15. stoletju.

Še zadnji napotki pred ogledom Baščaršije

Prekrasni slapovi v mestu Jajce
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Bogat kulturni večer ob 14. novembru, 
dnevu SZJ

14. november je zelo poseben dan za uporabnike 
slovenskega znakovnega jezika (SZJ), saj smo pred 
štirimi leti dobili svoj praznik – dan slovenskega 
znakovnega jezika. Znakovnega jezika ne upora-
bljajo samo gluhi, naglušni in gluhoslepi, ampak 
tudi njihovi bližnji in tolmači, ki slovenski govorjeni 
jezik tolmačijo v slovenski znakovni jezik in naspro-
tno. Slovenski znakovni jezik kot jezik sporazume-
vanja v Sloveniji uporablja približno tisoč do tisoč 
petsto gluhih. S slovenskim znakovnim jezikom se 
ohranjajo jezikovne različnosti posameznih podro-
čij v Sloveniji ter kultura in istovetnost gluhih. 

Ob letošnjem dnevu slovenskega znakovnega jezi-
ka je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
pripravila v dvorani Kina Bežigrad kulturni večer s 
projekcijo filma Lastovke letajo nizko, ki je nastal 
v koprodukciji Zveze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije ter produkcijske hiše Rhaego Production.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije že vrsto 
let vztrajno spodbuja razvoj in promocijo sloven-
skega znakovnega jezika. Postavlja pa se vprašanje, 
koliko časa in truda bo potrebnega, da bo slovenski 
znakovni jezik priznan kot materni jezik gluhih. Na 
tem večeru je bila predstavljana videokronologija 
aktivnostih Zveze društev gluhih in naglušnih Slove-
nije pri prizadevanjih za priznanje slovenskega zna-
kovnega jezika kot enakovrednega jezika ustavno 
priznanim govorjenim jezikom v Republiki Sloveniji.

Velika zahvala, da imamo uporabniki slovenskega 
znakovnega jezika zdaj pravico do uporabe našega 
jezika, gre tudi tistim ljudem, ki so resnično razu-
meli, kako pomemben je slovenski znakovni jezik in 
kako pomembne so pravice gluhih, naglušnih, glu-
hoslepih in oseb s polževim vsadkom. Predsednik 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen 

Veršič je podelil kipce mag. Cvetu Uršiču, Janiju 
Möderndorferju in Direktoratu za invalide pri Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti za njihovo veliko podporo za umestitev 
pravic oseb z okvaro sluha v slovensko zakonodajo.

Vrhunec večera je bila filmska projekcija doku-
mentarca Lastovke letajo nizko, prirejenega s pod-
napisi in sliko tolmača.

Dokumentarni film režiserja Tadeja Čatra sega za 
visoke zidove nekdanje gluhonemnice in hkrati 
vstopa v življenje gluhe skupnosti. Ta na sloven-
skem šteje približno tisoč ljudi. Ljudi, ki so na videz 
takšni kot vsi drugi. Gluhota je namreč nevidna, 
gluhi pa nevidni invalidi, poleg tega še nezmožni 
komunikacije. Zato je gluhota še nedavno velja-
la za duševno bolezen in gluhi so bili tudi uradno 
označeni kot »imbecili«. Kretanje oziroma govorje-
nje s pomočjo rok pa jim je bilo prepovedano. 

V filmu pripadniki te nevidne manjšine odkrito spre-
govorijo o življenju brez zvoka, o vzrokih za izgubo 
sluha, spopadanju z lastno invalidnostjo in okolico, 
travmah, ki so jih doživljali, in posledicah, ki jih še 
danes čutijo. Pretresljivim življenjskim zgodbam pa 
se priključujejo marsikdaj še pretresljivejše zgodbe 
njihovih otrok, služabnikov v službi življenja gluhih 
staršev. Kriki gluhih in njihove zamolčane zgodbe 
se tako skozi filmsko zgodbo prepletajo z molkom 
nikoli do konca izkričanih zgodb.

Po končani filmski projekciji sta bila javnosti pred-
stavljena ustvarjalca filma Tadej Čater kot režiser 
in Blanka Kante kot montažerka. Sledilo je nefor-
malno druženje z obiskovalci kulturnega večera.

Valerija Škof in Anton Petrič

Uporaba znakovnega jezika je bila prepovedana, otrokom so zve-
zali tudi roke.

Rada bi slišala, pa žal ni več mogoče.
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Roke pripovedujejo zgodbe – Gledališki festival 
gluhih

Kulturni dogodki so za osebe z izgubo sluha pogo-
sto nerazumljivi in se jih ne udeležujejo, saj je prav 
oviranost v komunikaciji tista, ki osebe z izgubo 
sluha še vedno odriva iz družabnega in kulturnega 
življenja v okolju. Zato se v Društvu gluhih in na-
glušnih Posavja Krško trudimo približati kulturne 
dogodke tako slišečim kot osebam z okvaro sluha. 

V soboto, 20. 10. 2018, je tako v organizaciji naše-
ga društva potekal 14. Gledališki festival gluhih, ki 
se ga je udeležilo kar šest gledaliških skupin oseb 
z okvaro sluha iz vse Slovenije, in sicer iz Kranja, 
Murske Sobote, Nove Gorice, Velenja, Ljubljane in 
Krškega. Dogodek je potekal v Domu XIV. divizije 
na Senovem in privabil veliko množico, več kot 250 
obiskovalcev. 

Gledališke skupine so pripravile različne krajše 
predstave: 
• DGN Ljubljana: Gremo na Veliko planino
• DGN Posavja Krško: Zmajček in morska deklica
• DGN Auris Kranj: Butik

• DGN Severne Primorske Nova Gorica: Preva-
ranti

• MDGN Velenje: Carinikov težki dan
• DGN Murska Sobota: Gospa in kmetica
• DGN Ljubljana: Trije pujski
• DGN Posavja Krško: Skodelica kave

Člani DGN Posavja smo pripravili dve predstavi: 
lutkovno gledališko predstavo Zmajček in morska 
deklica po knjigi za otroke z enakim naslovom ter 
predstavo Skodelica kave po črtici velikega sloven-
skega pisatelja Ivana Cankarja. Z njo smo se želeli 
spomniti tudi 100. obletnice pisateljeve smrti oz. 
zaznamovati leto 2018 – Cankarjevo leto.

Vse predstave so bile prevajane v slovenski zna-
kovni jezik, prireditev sta v znakovnem jeziku po-
vezovali naši članici Nika Majce in Slavica Polšak. 
Poskrbeli smo tudi za obiskovalce, ki uporabljajo 
slušne aparate, in v dvorano namestili prenosno 
slušno zanko. Tudi s tem smo želeli opozoriti, da 
okolje in družba še vedno ne omogočata enako-
vrednega vključevanja oseb z izgubo sluha na kul-
turne dogodke.

Občinstvo je z velikim zadovoljstvom spremljalo 
predstave in lahko rečemo, da smo na Senovem 
ponovno doživeli poseben kulturni dogodek. Po 
prireditvi se je v bližnjem gostišču nadaljevalo pri-
jetno druženje ustvarjalcev in igralcev in prav go-
tovo se je že utrnila kakšna ideja za nove predsta-
ve v prihodnjem letu.

Vlasta Moškon

Člani DGN Posavja so po knjižni predlogi uprizorili zgodbo Zmajček 
in morska deklica.

Nastopajoči in organizatorji 14. gledališkega festivala gluhih 2018
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12. filmski festival gluhih 

Komaj smo dočakali filmski festival gluhih v Kultur-
nem centru Janeza Trdine v Novem mestu. V dru-
štvu so oblikovali delovno skupino naših članov in 
prostovoljcev, ki so sodelovali pri organizaciji tega 
dogodka. Prav vsak med njimi je pomagal po svo-
je, povezovalka prireditve pa je bila Klarisa. 

Ko se je filmski festival začel, je naša Klarisa toplo 
pozdravila občinstvo in na oder povabila predse-
dnika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
Mladena Veršiča ter vodjo kulture na Zvezi društev 
gluhih in naglušnih Slovenije Antona Petriča, da sta 
povedala nekaj besed. Nazadnje je Vladimir na-
povedal ogled filmov. Pri nekaterih filmih smo se 
tudi nasmejali, ker so bili zelo smešni in zanimivi. 
Po končanem filmskem delu je Klarisa poklicala na 
oder predstavnike sodelujočih društev, da so jim 
podelili priznanja: Medobčinskemu društvu gluhih 
in naglušnih Velenje, Društvu gluhih in naglušnih 
Ljubljana, Društvu AURIS Kranj, Društvu gluhih in 
naglušnih Posavja Krško in našemu društvu. Nato 
je Klarisa na oder poklicala še vse sodelujoče, da 
smo posneli skupinsko fotografijo. Za medijsko po-
dročje smo skrbeli Marjana, Katarina, Petra in jaz. 
Komaj čakam naslednji filmski festival.

Mitja Priselac

Filmski festival gluhih skozi moje oči

Sobota, 17. 11. 2018, je bila po nenavadno toplih 
jesenskih dneh precej hladna, klasično novembr-
ska. Vendar nam je bilo vsem obiskovalcem 12. 
filmskega festivala gluhih v Novem mestu, ki ga je 
organiziralo Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske 
in Bele krajine, zelo toplo pri srcu, saj smo doživeli 
nekaj lepega, nepozabnega. 

V avli kulturnega centra, kjer je bilo poskrbljeno 
tudi za našo garderobo, smo se zbrali tako gluhi 

kot slišeči. V dvorano so nas spustili ob dogovorje-
nem času, prijazni mladenki ob vhodu pa sta nam 
ponudili napovednik filmov in vprašalnik, da smo 
ga po ogledu izpolnili. Ogledali smo si sedem krat-
kih filmov, ki so jih posneli člani različnih društev. 
Nekateri so bili poučni, drugi zanimivi, tretji zabav-
ni, vsi pa so mi dali misliti. 

Po zadnjem predvajanem filmu so podelili prizna-
nja vsem sodelujočim, čudovite šopke pa tistim, ki 
smo tako ali drugače pomagali. Potem nas je v avli 
čakala še bogata pogostitev. Oči so se nam usta-
vljale na različno in izvirno okrašenih kanapejih in 
sladicah. Klepetali smo in se zabavali. Kot slišeči 
osebi mi je bilo zanimivo opazovati gluhe in naglu-
šne ljubitelje filma, kako se živahno pogovarjajo 
v svojem, slovenskem znakovnem jeziku. Sem ter 
tja sem kakšno kretnjo prepoznala, čustva pa sem 
lahko razbrala iz obrazne mimike. Gostje so bili na 
splošno videti dobro razpoloženi, z mano vred. 

Pri gledanju nekaterih filmov me je presenetila 
slaba in nerazumljiva slovenščina. Počasi sem za-
čela razumevati prikrajšanost in s tem krivico, ki jo 
doživljajo gluhi in naglušni že od zgodnje mladosti, 
ko ne morejo pridobiti enakovrednega znanja, po-
sledično pa imajo slabše možnosti za nadaljnje šo-
lanje, delo in ustvarjanje, kar se mi zdi vse popol-
noma nesprejemljivo. Vso odgovornost usmerjam 
v ljudi, ki vodijo to državo, in niti ne pomislijo, kako 
mnogo premalo naredijo na tem področju. 

Na koncu naj povem, da je bila kompletna priredi-
tev od začetka do konca resnično odlično izvede-
na, za kar se je še posebej treba zahvaliti strokovni 
delavki novomeškega društva DOZIS Geni Močnik. 
Bravo! 

Dunja Čavlovič 

Udeleženci 12. filmskega festivala gluhih

Delovna skupina za izvedbo 12. filmskega festivala
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Ogledali smo si gledališki festival gluhih

V letošnjem letu smo v MDGN Velenje zelo de-
javni tudi na področju kulture. Ne izvajamo samo 
ustvarjalnih delavnic, ampak smo posneli tudi film, 
naši gledališčniki pa so pripravili igro.

Zelo smo hvaležni našemu članu Lojzetu Dobovič-
niku, da pridno piše scenarije in tudi pomaga pri 
režiji. Letos je pripravil komedijo z naslovom Cari-
nikov težki dan. Milan Varžič, Irena Papotnik Mulej 
in Franci Papotnik Mulej so se igre lotili zelo resno 
in tudi pridno vadili. Zahvala gre tudi naši tolmački 
Poloni Dobnik, ki je pri vajah pomagala in skrbela 
za nemoteno komunikacijo in razumevanje.

Da bi igro videla tudi širša javnost, so se člani ude-
ležili tudi gledališkega festivala gluhih, ki je letos 
potekal pod okriljem DGN Posavja Krško. 

Na čudovito sončno jesensko soboto smo se člani 
odpravili na festival izrazit podporo našim kultur-
nikom. 

V popoldanskih urah smo se z avtobusom odpeljali 
proti Senovemu, kjer je potekal festival. Sodelova-
lo je pet društev s sedmimi predstavami z različno 
tematiko. Naši člani so poskrbeli za obilico sme-

ha in sprostitev gledalcev. Odlično so se odrezali 
in ponosni smo nanje. Na koncu so vsi sodelujoči 
prejeli priznanje za sodelovanje.

Ker se je dogodek končal v poznih popoldanskih 
urah, smo bili že pošteno lačni. V bližnjem gostišču 
smo se okrepčali in odžejali ter se nato v večernih 
urah odpravili proti domu.

Urška Jakop

Člani MDGN Velenje smo se v podporo našim gledališčnikom ude-
ležili festivala.
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19. kongres Evropske športne zveze gluhih – 
European Deaf Sports Organisations Sport Deaf 
Heraklion/Kreta (Grčija), 18.–19. 10. 2018

V grškem turističnem mestu Heraklionu, glavnem 
mestu otoka Krete, je potekal dvodnevni kongres 
Evropske športne zveze gluhih (EDSO – European 
Deaf Sports Organization), ki je bil obenem tudi 
volilni. Kongresa so se udeležili predstavniki 34 na-
cionalnih športnih organizacij gluhih Evrope izmed 
43 držav članic. Slovenijo sta v imenu Športne zve-
ze gluhih Slovenije (ŠZGS) zastopala predsednica 
Sabina Hmelina in član sekretariata Robert Žlaj-
pah.

Kongres je s pozdravnim nagovorom začel pred-
sednik Grške športne zveze gluhih Iosif Stavraka-
kis kot gostitelj. Nato je predsednik EDSO, Bjørn 
Røine, uradno odprl kongres in ga tudi sam vodil 
v celoti. Odsotna predsednica ICSD Rebecca Adam 
je namesto svoje navzočnosti na kongresu objavila 
svoj videoposnetek, kjer govori o skupnem sodelo-
vanju in viziji športa. Kot delegati so bili na kongre-
su tudi člani izvršnega odbora ICSD.

Preden se je začel dnevni red dvodnevnega kon-
gresa, je 60 delegatov iz 33 držav potrdilo sprejem 
države Kosovo kot 43. članice Evropske športne 
organizacije gluhih.

Dnevni red kongresa je vseboval trinajst točk. Po 
imenovanju verifikacijske komisije, zapisnikarja in 
overovateljev so pristopili k obravnavi sklepov s 
prejšnjega, 18. kongresa, ki je bil v Erevanu v Ar-
meniji leta 2016. Navzoči delegati so brez večjih 
pripomb potrdili celoten zapisnik z zadnjega kon-
gresa.

Naslednje tri točke so bile posvečene vsebinsko-
-finančnem poročilu delovanja EDSO med letoma 
2016 in 2017. Vsebinsko-finančno poročilo je pred-
stavil predsednik Bjørn Røine ob asistenci članov 
izvršnega odbora EDSO, ki so tudi predstavili revi-
zijsko poročilo za isto obdobje. S prikazom finanč-
nega poročila tistega obdobja, ki je bilo zaključeno 
s pozitivno bilanco, so bili nakazani različni viri fi-
nanciranja: 
• letna članarina,
• participacije na mednarodnih tekmovanjih,
• penali zaradi neudeležbe na tekmovanjih,
• prispevki mednarodnih panožnih zvez.

V popoldanskem delu prvega dneva kongresa 
EDSO je Mark Wheatley, izvršni direktor Evropske 
zveze gluhih (European Union Deaf – EUD), s pro-
jekcijo predstavil projekt Erasmus+, v katerem so 
finančna sredstva namenjena za različne športne 
projekte za različne kategorije invalidnosti, tudi za 
šport gluhih. Projekti za porabo finančnih sredstev 
so raznovrstni, npr. ženski šport, doping, kamp, 
izmenjava izkušenj na področju športa invalidov, 
različna predavanja. Vsaka športna invalidska or-
ganizacija lahko kandidira za finančna sredstva v 
projektu športne dejavnosti, ki bo koristil svojemu 
namenu, ozaveščanju javnosti. Merila za pridobi-
tev finančnih sredstev so stroga, kar je treba izpol-
niti zahteve oziroma pogoje Evropske komisije.

V nadaljevanju prvega dneva kongresa je bila 
predstavljena knjiga o zgodovini Evropske športne 
zveze gluhih po sklepu prejšnjega kongresa v Ere-
vanu v Armeniji izpred dveh let. Zgodovinske po-
datke in intervjuje sta zbrala zakonca Johanna in 
Urban Mesch, ko sta v celoti napisala zgodovinsko 
knjigo o Evropski športni zvezi gluhih. Avtor Urban 
Mesch je na kongresu orisal zgodovino nastanka 
EDSO od začetka do današnjih dni.

Drugi dan kongresa EDSO so delegati obravnava-
li predloge nacionalnih športnih zvez, ki so jih do 
roka poslale na naslov EDSO. Večino predlogov so 
vrnili v obravnavo na izvršni odbor EDSO. Sledila je 
točka dnevnega reda, v kateri so izbirali gostitelje 
za organizacijo evropskih prvenstev gluhih v obdo-
bju do leta 2024. 

Z leve: Robert Žlajpah, Iosif Stavrakis, predsednik EDSO, in Sabina 
Hmelina
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V zaključnem delu dvodnevnega kongresa EDSO 
so bile volitve članov izvršnega odbora EDSO za 
novo mandatno obdobje 2018–2022. Za pred-
sednika EDSO sta kandidirala Iosif Stavrakakis iz 
Grčije in dosedanji predsednik, Norvežan Bjørn 
Røine, a je ta odstopil teden dni pred kongresom. 
Z večino glasov so potrdili edinega kandidata Iosifa 
Stavrakakisa, ki je tako postal predsednik za novo 
štiriletno mandatno obdobje. 

Za podpredsednika so izvolili Guida Zanecchia iz 
Italije, ki bo hkrati začasno skrbel še za finančne 
zadeve. Za to funkcijo ni bilo drugih prijavljenih 
kandidatov, Guido Zanecchia pa je bil zanjo že v 
prejšnjem mandatu odgovoren kot blagajnik. Ge-
neralni sekretar je postal Philip Gerrard iz Anglije, 
dosedanji dolgoletni član pravne komisije EDSO. V 
izvršni odbor EDSO so bili kot člani izvoljeni Niall 
Fearon iz Irske, Ota Pansky iz Češke in Jan Van den 
Brämbussche iz Belgije.

Zadnji kandidat za člana, Rus Aleksander Roman-
cov, zaradi premalo glasov ni bil ponovno izvoljen 
v odbor EDSO.

Namesto Romancova so na kongresu za ena- 
kopravnost med spoloma predlagali, da naj- 
dejo ženske kandidatke. Tudi to je bil namen kon-
gresa, na katerem so razpravljali o pridobivanju 
večjega števila žensk za prihodnost, ki bodo spod-
bujale in ustvarjale vplivno moč v evropskem sve-
tu športa.

Naslednji kongres EDSO bo leta 2020 v Skandinavi-
ji, v Köbenhavnu, glavnem mestu Danske. 

Podelili so tudi častne medalje, in sicer dolgole-
tnim članom, ki so zelo aktivno delali v EDSO: 
• nekdanjemu dolgoletnemu podpredsedniku in 

članu EDSO Sebastianu Manciagliju iz Italije,

• Izraelcu Jakovu Kerenu, ki že od leta 2004 kot 
tehnični direktor vodi EDSO v košarki, in

• Andrewu W. Scoldingu iz Anglije, ki je zadnjih 
13 let aktivno sodeloval z EDSO kot tehnični di-
rektor v nogometu in dvoranskem nogometu, 
ki ga še danes vodi.

Kongres se je končal s podelitvijo priznanj najbolj-
šim gluhim športnikom za leto 2016 in 2017:
• najboljša športnica 2016 – Alena Cjarencjeva 

(Belorusija), za najboljše rezultate v atletiki;
• najboljši športnik 2016 – Nikita Smirnov (Rusi-

ja), za najbolje rezultate v orientacijskem teku;
• najboljša športnica 2017 – Viktorija Terenteva 

(Rusija), za osvojena odličja v plavanju na olim-
pijskih igrah gluhih v Samsunu (Turčija);

• najboljši športnik 2017 – Andrej Živajev (Rusi-
ja), za osvojena odličja v plavanju na olimpijskih 
igrah gluhih v Samsunu (Turčija). 

Sabina Hmelina in Robert Žlajpah

Novo vodstvo EDSO, z leve: član Niall Fearon, podpredsednik Gui-
do Zanecchia, predsednik Iosif Stavrakis, generalni sekretar Philip 
Gerrard, član Ota Pansky in član Jan Van den Brämbussche 

Udeleženci 19. kongresa EDSO
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Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana ekipni 
prvaki superlige 50+ v bovlingu

Člani MDGL že dolga leta sodelujejo v superligi v 
bovlingu, slišeči ligi posameznikov in ekip senior-
jev 50+. V predzadnjem tednu novembra je bilo iz-
vedeno zaključno kolo superlige sezone 2018 med 
posamezniki, teden prej pa so že končali ekipno 
tekmovanje. Prav člani ekipe MDGL so močno pre-
senetili z zelo dobrim rezultatom, ko so bili iz kola 
v kolo čedalje boljši in so skoraj premagali slišeče 
ekipe. Za ekipo MDGL so odigrali Mladen Veršič, 
Branimir Srdan in Franjo Halič. 

V superligi 50+ je sodelovalo 12 ekip, ki so razen 
poleti vse leto skoraj dvakrat na mesec igrali tekme. 

Ob koncu sezone superlige 50+ je bilo še finalno 
tekmovanje 24 najboljših posameznikov na izpa-
danje, ko so prav ti igralci pridobivali bonuse iz 
odigranih kol v celotni sezoni 2018. Kar pomeni, 
da je vsak posameznik odigral tri igre z doseženimi 
točkami, k temu pa se prišteje priigran bonus. Tudi 
naši trije člani MDGL so se uvrstili med najbolj-
ših 24 igralcev, vendar se je le Branimirju Srdanu 
uspelo uvrstiti med najboljših 12 igralcev. Žal pa se 
mu ni uspelo uvrstiti naprej v polfinale. Na koncu 
je bil najboljši posameznik Milošič, ki je prejel zla-
to medaljo na razglasitvi po končanem finalnem 
tekmovanju. 

Ekipa MDGL je prejela pokal za prvo mesto in do-
bila naziv prvak superlige 50+ sezone 2018. Mla-
den Veršič je prejel priznanje za največ doseženih 
točk v obliki bonusa z 55 točkami.

Iskrene čestitke vsem trem igralcem kot ekipi za 
velik uspeh med slišečimi ekipami  v tekmovanju 
Supelige 50+. V novi sezoni 2019 pa želimo ekipi še 
več takih uspehov in srečno!

Robert Žlajpah

Mladen Veršič s priznanjem za največ doseženih 55 točk v obliki 
bonusa

Ekipa MDGL z osvojenim pokalom
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Nevarna pirotehnika lahko povzroči hude 
poškodbe, onesnažuje zrak in ogroža zdravje ljudi

Vsako leto se okoli silvestrovega zgodijo števil-
ne telesne poškodbe, ki so posledica nepravilne 
ali nedovoljene uporabe pirotehničnih sredstev. 
Hkrati ima njihova uporaba vpliv na človekov sluh 
in travmatično vpliva na živali. Tako je čas okoli 
božiča in novega leta za marsikoga vir zabave, za 
druge pa predvsem vir strahu.

Uporaba pirotehničnih sredstev občutno pove-
ča tveganje za telesne poškodbe. Lahko pride do 
opeklin, amputacij in še kompleksnejših poškodb. 
Tovrstne poškodbe lahko trajno zaznamujejo ka-
kovost posameznikovega življenja, poleg tega pa 
tudi močno obremenjujejo zdravstveni proračun. 

Poki petard spadajo v kategorijo visoko impulz-
nega hrupa, ki je za zdravje še posebej nevaren. 
Raven zvočnega tlaka zaradi pokov petard na od-
daljenosti nekaj metrov od nezavarovanega uše-
sa lahko krepko preseže 140 decibelov, to pa je 
predpisana mejna vrednost zaradi zaščite slušnih 
organov. Taki poki pomenijo resno tveganje za na-
stanek zdravstvenih okvar za nezavarovana ušesa. 

Uporaba petard občutno poveča ne samo tvegan-
je telesnih poškodb, temveč tudi požarno nevar-
nost. Z materialnimi posledicami uporabe piroteh-
ničnih sredstev so povezani tudi številni namerno 
in nenamerno povzročeni požari in poškodbe raz-
nih objektov. 

Poleg človeka je s takimi poki še bistveno bolj 
ogrožen večji del domačih in divjih živali, saj se po 
poku počutijo smrtno ogrožene. Za veliko večino 

živali je to velik stres, ki dolgoročno negativno vp-
liva tudi na njihovo zdravje. Treba je poudariti, da 
pok petarde za večino živali pomeni še bistveno 
večji stres kot za človeka, ker imajo razvitejši sluh, 
ker na take poke niso niti kratkoročno niti dolgo-
ročno pripravljene in ker vsak tak pok povežejo z 
občutkom smrtne nevarnosti. 

Čeprav policija ob novem letu načeloma odsvetuje 
uporabo petard in pirotehnike ter izvaja določene 
preventivne akcije, je velika večina prebivalstva še 
vedno izpostavljena in močno tudi ogrožena zaradi 
uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev. 

Omeniti moramo tudi zakonodajo, ki je že leta 
2008 povsem prepovedala nakup, posest in upo-
rabo pirotehničnih izdelkov kategorij 2 in 3, kate-
rih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde 
najrazličnejših oblik in moči). 

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok, je dovoljena, vendar le od 19. 
do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovolje-
na od 26. decembra do 1. januarja, vendar nika-
kor ne v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah 
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, pre-
voznih sredstvih za potniški promet in na površi-
nah, na katerih potekajo javni shodi in javne prire-
ditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne 
izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni 
in označeni za tako uporabo. 

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih po-
leg drugih kazenskih določb določa tudi, da se z 
globo od 400 do 1200 evrov za prekršek kaznu-
je posameznik oziroma fizična oseba, ki prodaja, 

Vsako leto prihajajo z urgentnega bloka Kliničnega centra podatki 
o poškodbah kot posledicah nespametnega ravnanja s pirotehnič-
nimi sredstvi.

Petarde so popolnoma prepovedane že vse od leta 2008.
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metov ali jim priredimo lepo, a nezdravo zabavo 
na domačem vrtu. 

Nanodelci, ki jih vdihnemo, so zelo reaktivni in v 
telesu učinkujejo drugače kot običajne oblike ke-
mikalij. Deloma se izločijo z izdihom, deloma pa 
prodrejo v krvni obtok. Kri jih raznese po vsem 
telesu, kopičijo pa se predvsem v organih, ki fil-
trirajo kri, v jetrih, ledvicah, vranici itd., v katerih 
povzročajo različne zdravstvene težave. Nekateri 
nanodelci lahko prodrejo tudi v možgane in vpli-
vajo na živčevje. 

Tudi drobne otroške radosti pri prižiganju povsod 
dostopnih iskric škodijo zdravju. Strokovnjaki In-
štituta Jožefa Stefana so med prasketanjem ene 
same iskrice v kubičnem centimetru zraka izmerili 
nad 300.000 nanodelcev iz aluminijevih, železovih 
in barijevih reakcijskih produktov, in ti delci so v 
ozračju laboratorija vztrajali več ur.

Pri prizadevanjih za čistejši zrak tako ne smemo 
prezreti nanodelcev, saj so tudi ti lahko zelo nevar-
ni za zdravje, posredno pa pripomorejo tudi h glo-
balnim podnebnim spremembam. Čeprav so viri 
trdnih delcev tudi drugi (diezelski motorji, kurišča 
biomase), nam ognjemeti in druga pirotehnika še 
dodatno in povsem po nepotrebnem poslabšujejo 
kakovost zraka.

Vir:
• http://www.mz.gov.si/;
• http://www.mnz.gov.si/;
• Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih 

(Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15)

Povzel: Adem Jahjefendić

kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke 
kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, ali 
uporablja ognjemetne izdelke kategorije F1, kate-
rih glavni učinek je pok na krajih, na katerih je nji-
hova uporaba prepovedana ali jih uporablja zunaj 
dovoljenega časa.

Ljudem so zvočni in barvni učinki pirotehničnih 
izdelkov v zabavo, stroka pa opozarja, da prav ti 
škodujejo našemu zdravju. Ob ognjemetu, petar-
dah in iskricah se namreč sproščajo nanodelci, ki 
močno onesnažujejo ozračje in ogrožajo zdravje 
ljudi, predvsem otrok.

Pirotehnična sredstva so sestavljena iz visoko ke-
mijsko aktivnih kovinskih prahov, ki pri gorenju za-
žarijo v različnih barvah. Pri eksploziji se v ozračje 
sprostijo vse snovi, ki so del pirotehniškega izdel-
ka, in njihovi reakcijski produkti v obliki plinov in 
trdnih delcev. 

Delci, ki se sprostijo v ozračje pri ognjemetu, so 
izredno majhni, saj merijo le od 20 do 200 nano-
metrov (milijonink milimetra). Ti nanodelci vsebu-
jejo fosfor, kalij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, 
železo, baker, kalcij, molibden in natrij. Prisotnost 
nanodelcev v zraku ogroža zdravje ljudi, predvsem 
otrok, ki jih tako radi pripeljemo na ogled ognje-

Kemične snovi pri ognjemetu, stroncij, barij, svinec, aluminij, že-
plo, fosfor, cink itd., zastrupljajo naše telo.

Nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov je zelo nevarna, zato je 
fizičnim osebam prepovedana predelava, lastna izdelava in njiho-
va preprodaja.

http://www.mz.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/


Ob dnevu 
slovenskega znakovnega jezika


