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Obvestilo 
uredniškega odbora
Pred vami je januarska številka glasila Iz sveta ti-
šine, v kateri boste našli zanimivosti iz življenja 
gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim 
vsadkom. Prejšnja številka je bila posvečena do-
godkom in prizadevanjem Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, da bi slovenski znakovni jezik 
postal uradni jezik gluhih. V tokratni številki glasila 
boste našli zanimivosti in poročila o dogodkih, ki jih 
je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije sku-
paj z društvi pripravila ob koncu leta, ter o podelitvi 
priznanj najboljšim gluhim športnikom in športni-
kom invalidom. V glasilu poleg rednih rubrik naj-
dete 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 6. 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: Gluhi kegljači, najboljša ekipa invalidov leta 2018, Iris Breganski, prejemnica priznanja za perspektivno športnico 
leta 2018. Foto: Sašo Letonja

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

Konec lanskega leta je najbolj zaznamovala pobu-
da za spremembo ustave, da bi slovenski znakovni 
jezik postal uradni jezik gluhih, ki jo je Zveza dru-
štev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) vložila v 
Državni zbor Republike Slovenije.

Tudi lani je ZDGNS s svojimi predlogi, pobudami 
in pripombami aktivno sodelovala z različnimi vla-
dnimi organi in institucijami pri sprejemanju šte-
vilnih predpisov, zakonov in podzakonskih aktov, 
ki izboljšujejo položaj invalidov sluha ter njihovo 
vključenost v delovno in družbeno okolje. 

V začetku lanskega leta se je na ZDGNS začel ob-
sežen projekt Priročna video slovnica slovenskega 
znakovnega jezika. V okviru projekta je bila oktobra 
organizirana tudi prva mednarodna konferenca o 
raziskovanju evropskih znakovnih jezikov. Projekt, 
ki je namenjen dvigu sporazumevalne zmožnosti 
ranljivih skupin, financirajo Ministrstvo za kulturo 
RS ter Evropski kulturni in investicijski skladi. 

Poleg rednega izvajanja posebnih socialnih pro-
gramov je ZDGNS lani organizirala teden naglu-
šnih in skupaj z društvi izvedla številne aktivnosti, 
povezane s konferenco Svetovne zveze naglušni. 
Na konferenci so udeleženci sprejeli posebno de-
klaracijo, s katero opozarjamo in pozivamo državo 
k večji ozaveščenosti o izgubi sluha ter k zasnovi, 
sprejemu in uveljavitvi zakonodaje za preprečeva-
nje izključenosti.

Osrednja prireditev ob mednarodnem dnevu glu-
hih je prvič potekala na prostem, in sicer v središču 
našega glavnega mesta. Cilj je bil privabiti čim več 
ljudi, da se ustavijo za minuto ali dve, in jih tako 
opozoriti, da gluhi živijo tukaj, z nami.

Organizirali smo številne kulturne prireditve in dr-
žavna prvenstva, tudi lani pa so nas razveseljevali 
naši športniki z uspehi na mednarodnih tekmova-
njih. To so le delčki številnih aktivnosti in dogod-
kov, ki jih je ZDGNS skupaj z društvi izvedla v lan-
skem letu.

S 1. januarjem začne veljati tudi nekaj novosti, ki 
jih bomo občutili v vsakdanjem življenju.

Z novim letom so se začeli uporabljati trije zako-
ni, ki bodo pomembno olajšali življenje invalidom 
in predšolskim otrokom s posebnimi potrebami. 
To so zakoni o osebni asistenci, socialnem vklju-
čevanju invalidov in zgodnji obravnavi predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami. 

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se 
najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. janu-
arja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 
evrov, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, višja 
pa bo tudi oskrbnina v skoraj vseh domovih za sta-
rejše. 

Prav tako se v letu 2019 spreminjajo pogoji za pri-
dobitev določenih drugih pravic. Dodatek za veliko 
družino ne bo več odvisen od materialnega polo-
žaja družine in bo brez cenzusa. Do njega so upra-
vičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več 
otroki, a pod pogojem, da imajo eden od staršev in 
otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. 

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v leto-
šnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Mini-
strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti bo upravičencem, ki trenutno prejemajo 
nadomestilo, samo izdalo nove odločbe, tako da 
posebne vloge ni treba vlagati. Prvo višje izplačilo 
nadomestila bo v februarju 2019 za januar 2019.

Do državne štipendije so od 1. januarja upraviče-
ni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na dru-
žinskega člana ne presega 659,30 evra. Do zdaj 
je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 
576,89 evra.

Upam, da boste glasilo Iz sveta tišine tudi letos 
željno pričakovali v nabiralnikih in ga z veseljem 
prebirali ter tudi s svojimi prispevki o zanimivostih 
iz društev in vsakdanjega življenja gluhih, naglu-
šnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom ak-
tivno oblikovali.   

Želim vam prijetno branje.

Adem Jahjefendić, urednik
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S sekretarjeve mize

»Čudeži se še vedno dogajajo …«

S sekretarjeve mize 

Srečanje petih gluhih olimpijcev, dobitnikov po-
sebnih pokojnin RS za posebne dosežke

Izredno smo ponosni na vseh pet gluhih olimpijcev, 
ki so po novem zakonu zaradi izrednih športnih 
dosežkov prejemniki posebnih pokojnin Republike 
Slovenije. Počaščeni smo, da smo se lahko skupaj 
z vsemi petimi olimpijci srečali in poklepetali. Če-
prav so že pred leti končali vrhunsko športno pot, 
je njihov duh še vedno živ in poln energije, tako 
kot takrat, ko so bili še v polnem tekmovalnem po-
gonu. To so Mirko Jerman, dobitnik štirih olimpij-
skih medalj v kolesarstvu. Anton Klepec in Marjan 
Lampelj, dobitnika medalje v kolesarstvu, Marijan 
Paveu in Maks Stopar, dobitnika medalje v gimna-
stiki. Iskreno čestitamo našim gluhim olimpijcem, 
da so takšni ambasadorji vrhunskega gluhega 
športa. Ob tem vsem drugim gluhim športnikom 
želimo, da bodo sledili olimpijskemu tekmovalne-
mu duhu in da bodo ob uradni upokojitvi deležni 
tega posebnega dodatka. Imamo že kar nekaj glu-
hih olimpijcev z medaljami, ki še čakajo na upoko-
jitev in na ta dodatek. Vse dobro jim želimo.

Novinarska konferenca o Zakonu o dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij 

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic je potekala 
posebna novinarska konferenca, na kateri smo tudi 
predstavniki ZDGNS predstavili izzive, povezane z 
izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobil-
nih aplikacij, ter ob tem pozvali vse javne ustano-
ve, da zagotovijo dostopnost za vse. Na novinarski 
konferenci so bili govorniki iz Zavoda Beletrina, Na-
cionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, 

Društva študentov invalidov in Anton Petrič iz Zve-
ze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Športniki leta 2018

Za najboljšo športno ekipo 2018 je bila razglašena 
kegljaška reprezentanca gluhih Slovenije s kapeta-
nom Alešem Peperkom. Poleg njega so v ekipi še 
Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Esad Hadžia-
gić in Robert Marolt. Nagrado so dobili za osvo-
jeno prvo mesto in naslov evropskega prvaka na 
evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju. Priznanje 
za najboljšo gluho športnico je prejela gluha atleti-
nja Iris Breganski, ki je na evropskem mladinskem 
prvenstvu v Sofiji osvojila tri medalje. Priznanje za 
najboljšega gluhega športnika pa so podelili atletu 
Tadeju Enziju za številne uspehe na tekmovanjih z 
gluhimi in slišečimi atleti. 

Posvet o terminologiji na področju invalidnosti

ZDGNS je aktivno sodelovala na posvetu o ter-
minologiji, ki je potekala na mednarodni dan in-
validov. Posvet je organiziral Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Strokovnjaki so iz 
različnih pogledov osvetlili pomen terminologije, 
vendar se je pokazalo, da imamo na tem področju 
še vedno zelo različne poglede. 

Slovar slovenskega znakovnega jezika vključen v 
jezikovni portal Fran, digitalni slovar eSSKJ

Sodelovanje Inštituta za slovenski jezik in Inštitu-
ta za slovenski znakovni jezik je prinesel novost, in 
sicer vključevanje kretenj in slovenskega znakov-
nega jezika v digitalni slovar slovenskega knjižnega 
jezika eSSKJ. Slovar ima vgrajeno funkcijo, ki omo-

Nekdanji gluhi olimpijci, dobitniki olimpijskih medalj, v družbi 
predsednika ZDGNS Mladena Veršiča in predstavnika ŠZGS

Maša Malovrh, Mitja Čander, Goran Kustura, Miha Kosi in Anton 
Petrič
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S sekretarjeve mize

goča, da se posamezno geslo poveže na kretnjo, ki 
je vključena v slovar SZJ na ZDGNS. Gre za večle-
tno sodelovanje in obenem za nadaljnje dolgole-
tno sodelovanje pri tem projektu.

Slovar SZJ dostopen na obeh sistemskih podla-
gah za mobilne telefone v vseh 28 državah EU

Slovar SZJ je s posodobitvijo dostopen na vseh 
tehničnih platformah v 28 državah EU. S tem si 
lahko omenjeni slovar naložijo vsi kjer koli v Evropi 
in brezplačno dostopajo do vsebin. 

Nove kretnje v slovarju SZJ

Slovar SZJ potrebuje postopno posodobitev funk-
cij, ki smo mu jih dodajali z leti. V kratkem ga bomo 
v celoti prenovili, vsekakor pa smo prisluhnili vsem 
tistim, ki si želijo sproti pogledati vse nove kretnje, 
ki jih na ZDGNS že vsa leta ustvarja skupina za ra-
zvoj. Vzpostavili smo nov zavihek NOVE KRETNJE, 
kjer si lahko vsi ogledajo nove dodane kretnje, ki 
jih je skupina razvijala v zadnjem času. 

3000 novih kretenj v slovarju SZJ v letu 2018

V letu 2018 je skupina razvila oziroma standardizi-
rala približno 3000 novih kretenj, ki se postopoma 
vključujejo v slovar SZJ. Iskreno čestitamo skupini 
za razvoj ter vsem, ki sodelujejo pri tem.

Slovar SZJ na FB – spoznavanje kretenj

Ustvarili smo nov profil na Facebooku, Slovar SZJ, 
na katerem bomo dnevno objavljali nove kretnje 
in druge posnetke iz slovarja SZJ. Tako bomo po-
stopoma tudi na družbenih omrežjih učili vse o no-
vih in obstoječih kretnjah iz slovarja SZJ. Vabljeni 
k ogledu in vsakodnevnemu spremljanju učenja 
novih kretenj. 

Igra spomin v slovarju SZJ

Razvili smo novo didaktično igro spomin, ki je od-
slej brezplačno na voljo v slovarju SZJ. Razvoj na 
tem področju ponuja različne možnosti za učenje, 
utrjevanje in spoznavanje znakovnega jezika.

Dostopnost sodišč za osebe z okvaro sluha: 15 
kompletov IR-prevajalnih enot s sprejemniki in 
slušalkami na okrožnih sodiščih v Sloveniji

Ministrstvo za pravosodje nas je seznanilo, da so 
pogovori z ZDGNS obrodili sadove, in nam posre-
dovali informacije o nakupu, dobavi in namestitvi 
15 kompletov IR-prevajalnih enot z IR-sprejemni-
ki in stereoslušalkami za slovenska sodišča v letu 
2018. Nakup so financirali s sredstvi iz projekta 

Digitalni slovar eSSKJ, povezan s slovarjem SZJ

Aplikacija slovarja SZJ

https://www.facebook.com/szjsi/
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Učinkovito pravosodje, ki ga sofinancirata Evrop-
ska unija iz Evropskega socialnega sklada in Repu-
blika Slovenija in se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020. Naslednji korak je STT-spre-
mljanje vseh postopkov v sodnih dvoranah. O tem 
se še nadaljujejo pogovori, tako da pričakujemo, 
da bo že v letu 2019 kakšna dvorana ponujala to 
možnost.

Humanitarnost ZDGNS in AURIS Kranj 

Zaradi prenove Hotela Fiesa smo na ZDGNS prejeli 
nekaj opreme (hladilniki in TV-sprejemniki). V dru-
štva smo poslali obvestilo o donaciji. Odzvalo se je 
kar nekaj društev, vendar so vsi solidarno odstopili 
vse izdelke društvu Auris Kranj, saj je Boris Horvat 
v imenu društva izpeljal humanitarno akcijo, pre-

vzel opremo in jo odpeljal ljudem občine Tržič, ki 
so zaradi naravne ujme in požara utrpeli precej-
šnjo škodo. Veseli nas, da jim bodo prišli prav. 

Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah prejel 
nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2018

Jurček Nowakk, član Upravnega odbora Planinske 
zveze Slovenije ter tudi dobitnik priznanja horus za 
leto 2016, je s svojim angažmajem aktivno sodelo-
val pri projektu Gluhi strežejo v planinskih kočah 
ter skupaj s številnimi prostovoljci dokazal, da se 
z inovativnim pristopom in prostovoljstvom lah-
ko naredi zelo lepa in dobra zgodba. Hvala vsem, 
ki ste spisali zgodbo o uspehu s projektom Gluhi 
strežejo v planinskih kočah.

Matjaž Juhart

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. 

 Namesti 
aplikacijo

1 2 3

Poskeniraj 
 QR kodo

Predvajaj
   video

ČITALEC QR KOD
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Aktualno

Dostopnost sodišč za osebe z okvaro sluha

Osebe z okvaro sluha potrebujejo za enakovredno 
spremljanje razprav različne prilagoditve. Gluhi 
potrebujejo tolmača v SZJ, naglušni potrebujejo 
slušno zanko ali ustrezen sistem za lažje poslu-
šanje, gluhoslepi pa tolmača, asistenta oz. druge 
tehnične prilagoditve. Pred letom 2017 so imeli na 
sodnih razpravah pravico do tolmačenja v Sloven-
skem znakovnem jeziku (SZJ) gluhi uporabniki SZJ. 
Leta 2017 pa je Ministrstvo za pravosodje na po-
budo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
dopolnilo Sodni red, ki določa, da morajo biti so-
dne razprave prilagojene vsem invalidom glede na 
njihove potrebe. V sodni red so v poglavje Vabila 
umestili poziv, da invalidne osebe sodišče sezna-
nijo s tem, ali želijo uveljavljati pravico do enako-
pravnega sodelovanja v postopku, se pravi, da so-
dišče obvestijo, kakšno prilagoditev potrebujejo.

Kako zagotoviti nemoteno spremljanje razprav 
za osebe, ki ne uporabljajo SZJ?

Za zagotavljanje nemotenega spremljanja in ena-
kopravne vključenosti oseb z okvaro sluha, ki ne 
uporabljajo SZJ, v sodnem postopku je za uporab-
nika najustrezneje opremljen prostor, v katerem 
je na voljo ustrezna tehnična oprema, ki omogoča 
lažje poslušanje, obenem pa je na razpravi tudi za-
pisnikar, ki neposredno pretvarja govor v tekst in 
ga oseba lahko sproti bere na zaslonu. Tako oseba 
nemoteno in brez strahu, da bo kaj preslišala ali 
ne bo razumela vsebine povedanega, enakoprav-
no spremlja in se vključuje v postopek obravnave.

Prav zato potekajo intenzivni pogovori z Zvezo dru-
štev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je Ministrstvu 
za pravosodje predstavila možnosti tehnoloških 
prilagoditev v razpravnih dvoranah. Gre za bolj-
šo dostopnost sodnih razprav za osebe z okvaro 
sluha, ki ne uporabljajo slovenskega znakovnega 
jezika. 

Ministrstvo za pravosodje je v letu 2018 kupilo 
in namestilo 15 kompletov IR-prevajalnih enot z 
IR-sprejemniki in stereoslušalkami na naslednja 
sodišča:
• Okrajno sodišče v Ljubljani, Mali trg 6, 1000 Lju-

bljana 
• Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova 1, 2000 

Maribor
• Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 

Celje
• Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 

12, 8270 Krško 
• Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 

6000 Koper 
• Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj 
• Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 

Ljubljana 
• Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 

2000 Maribor 
• Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 

ulica 21, 9000 Murska Sobota 
• Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, 

5000 Nova Gorica 
• Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova uli-

ca 2, 8000 Novo mesto 
• Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 

2250 Ptuj 
• Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, 

2380 Slovenj Gradec 

Izobraževanje in ozaveščanje

Dodaten korak k osvetlitvi tozadevne problemati-
ke so tudi izobraževanja v  Centru za izobraževanje 
v pravosodju, ki je pristopil k ozaveščanju in spo-
znavanju problematike invalidnih oseb v sodnih 
postopkih. Posebej so se posvetili tematiki oseb z 
okvaro sluha, z njo pa skušali seznaniti čim širšo 
ciljno skupino, to so sodniki, tožilci, sodno in tožil-
sko osebje. Predavanja so bila namenjena predsta-
vitvi razumevanja oseb z okvaro sluha, predstavitvi 
specifike njihovega razumevanja in komunikacije. 
Predstavljene so bile možne tehnične rešitve in 
pravice, ki jih imajo kot invalidne osebe. 

Neposredno pretvarjanje govora v zapis

O zagotavljanju neposrednega pretvarjanja go-
vora v zapisano besedilo med sodno razpravo pa 
pogovori še potekajo. Na ministrstvu zatrjujejo, da 
je tudi v njihovem interesu, da osebam z okvaro 
sluha v projektu Učinkovito pravosodje zagotovi-

Neposrednega pretvarjanja govora v zapisano besedilo med so-
dno razpravo sodišča še ne zagotavljajo.
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jo dostopnost sodnih razprav tudi z neposredno 
pretvorbo govora v zapis in da bodo predlog Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije uvrstili na na-
slednjo sejo projektne skupine za izvedbo podak-
tivnosti z naslovom Nadgradnja, implementacija in 
vzpostavitev avdio-vizualnih pripomočkov za lažje 
in hitrejše delo sodnikov in sodnega osebja. 

»Če kdo, mora prav Ministrstvo za pravosodje skr-
beti za enako obravnavo vseh oseb v sodnih po-
stopkih ter ponuditi pravne, tehnične in tudi pov-
sem človeške rešitve za to, da take ali drugačne 
okvare ali težave v komunikaciji ne vplivajo na do-
stop in razumevanje v smeri zaščite pravnih pra-
vic,« poudarjajo na ministrstvu.

Adem Jahjefendić

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni 
jezik je organiziral posvet na temo Umeščanje slo-
venskega znakovnega jezika v šolski prostor. Odkar 
je bil leta 2002 sprejet zakon o uporabe slovenske-
ga znakovnega jezika, se v izobraževalnem procesu 
gluhih otrok ni veliko premaknilo. Na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport že dve leti ča-
kata dva zelo pomembna akta – umestitev sloven-
skega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor 
od vrtcev do fakultete in učni načrt za slovenski 
znakovni jezik kot izbirni predmet v šoli.

Od leta 2002 je gluhim uporabnikom slovenske-
ga znakovnega jezika priznana pravica do njegove 
uporabe v vseh postopkih pred državnimi organi, 
organi lokalne samouprave in izvajalci javnih po-
oblastil oziroma javnih služb. Na področju izobra-
ževanja se ni veliko premaknilo, v treh centrih 
oziroma zavodih za gluhe otroke v osnovnih šolah 
nimajo samostojnega predmeta slovenskega zna-
kovnega jezika, v srednji šoli na Zavodu za gluhe 

in naglušne v Ljubljani pa v sklopu specialne peda-
goške dejavnosti pri predmetu Komunikacija izva-
jajo eno šolsko uro slovenskega znakovnega jezika 
na teden. 

V vseh teh letih ugotavljamo, da je izobrazbena 
sestava gluhih zelo slaba. Leta 2002, ko je bil spre-
jet zakon, smo močno upali, da bo ta pravica glu-
him osebam dana predvsem na področju izobra-
ževanja. Žal se danes, po več kot šestnajstih letih, 
sicer nekaj premika, vendar ne toliko, kot zakon 
določa. In kot so na posvetu omenili nekateri go-
vorniki, še vedno nimamo znakovnega jezika kot 
samostojnega predmeta, še vedno nimamo pou-
čevanja v znakovnem jeziku, kajti navzočnost tol-
mača, ki tolmači v znakovni jezik, ne pomeni, da se 
izobraževalni postopek izvaja v znakovnem jeziku. 
In mogoče je čas, da gremo eno stopničko naprej, 
je poudarila Jasna Bauman, direktorica Zavoda 
Združenja tolmačev za SZJ.

Izobraževanje v Sloveniji je treba korenito spre-
meniti. Izobraževanje gluhih poteka že več kot 120 
let, vendar je analiza državne skrbi ugotovila, da 
so gluhi med vsemi invalidi na splošno v Sloveniji 
najslabše izobraženi. Nekaj v tem sistemu torej 
ne deluje. Da lahko gluh na trgu dela konkurira, 
mora biti ne samo enako izobražen, temveč še bolj 
izobražen. Naša pričakovanja so usmerjena pred-
vsem v dvoje: želimo, da pouk gluhih poteka v nji-
hovem jeziku, v slovenskem znakovnem jeziku, bo-
disi z učiteljem, ki obvlada znakovni jezik, bodisi s 
tolmačem. Druga zahteva pa je, da se gluhi izobra-

Umeščanje Slovenskega znakovnega 
jezika (SZJ) v šolski prostor

Udeleženci posveta
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žujejo tudi v svojem in o svojem jeziku, je opozo-
ril Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije. 

S sprejetjem strateškega dokumenta umestitve 
znakovnega jezika v šolski prostor si želimo, da 
se uredi tudi samostojni predmet znakovni jezik. 
Zavedamo se, da se lahko o znakovnem jeziku uči 
v sklopu drugih predmetov, vendar se s tem iz-
gubi istovetnost tega jezika. To je tako, kot da bi o 
značilnostih slovenskega jezika učili pri predmetu 
komunikacija ali sporazumevanje. Tako kakor ima 
slovenski jezik svoj predmet, svojo zgradbo, si že-
limo, da ima tudi znakovni jezik svoj predmet. S 
tem se da jasen signal, da je to jezik, in s tem se 
tudi omogoča istovetnost tega jezika vseh, ki upo-
rabljajo slovenski znakovni jezik. Če se otrok uči 
v svojem jeziku, to zagotavlja normalen čustveni, 
socialni, duševni, intelektualni razvoj. Če tega ni, 
potem se preprosto izvaja hud jezikovni genocid 
nad otroki. Včasih so gluhim vezali roke za hrbte in 
znakovni jezik je bil prepovedan, danes pa bi lahko 
rekel, da se izvaja nekakšen sodobni jezikovni ge-
nocid, je kritičen Matjaž Juhart.

Na posvetu je Natalija Rot, tolmačka slovenskega 
znakovnega jezika, predstavila svoje izkušnje s tol-
mačenjem gluhim učencem v redni osnovni šoli. 
Kot največjo težavo omenja dejstvo, da država fi-
nancira le pet ur tolmačenja na teden.

Otrok v integraciji ne bi smel imeti omejenega 
števila ur tolmačenja, ampak bi morale biti te v 
skladu z individualnim načrtom, ki se pripravi v 
strokovni ekipi. Pri razumevanju vsebine, ki jo je 
podal učitelj, je bilo zelo pomembno, da je tolmač 
zraven, saj je otrok veliko lažje razumel, kot če bi 
moral snov prebrati oziroma so mu jo napisali. 

Torej je bil tolmač tisti, ki je omogočil otroku ra-
zumevanje snovi v njegovem jeziku, v njegovem 
maternem jeziku. In prav tako se je otrok veliko 
več oziroma se je sploh lahko oglasil, če je bil 
tolmač v razredu. Kadar tolmač ni bilo, otrok ni 
mogel tako sodelovati kot takrat, ko je bil tolmač 
navzoč. Tako je tudi pokazal svoje veliko in široko 
znanje, saj je bil polno socializiran, je svojo izkušn-
jo s tolmačenjem gluhim učencem v redni osnov-
ni šoli opisala Natalija Rot, tolmačka slovenskega 
znakovnega jezika.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je 
zato, da bi bil znakovni jezik v Sloveniji priznan kot 
avtohtoni jezik in da bi se prekinila dolga trnova 
pot do polnopravne uporabe znakovnega jezika na 
vseh življenjskih in delovnih področjih gluhih oseb, 
v Državni zbor RS vložila pobudo za dopolnitev 
ustave z znakovnim jezikom.

S spremembo ustave si želimo, da se korenito 
spremeni položaj slovenskega znakovnega jezika, 
da ima status znakovnega jezika in da država na-
menja sredstva za njegov razvoj. Želimo si, da se 
izboljša dostopnost do informacij in komunikacij. 
Za popolno razumevanje potrebujejo gluhi infor-
macije v znakovnem jeziku, osebe z okvaro sluha, 
ki ne uporabljajo znakovnega jezika, pa podnapise. 
Tretja stvar pa je, da se v šolski prostor umesti tudi 
predmet slovenski znakovni jezik, je pojasnil Mat-
jaž Juhart.

Če bodo vsi postopki spreminjanja ustave tekli 
hitro, potem bi znakovni jezik v ustavi lahko zaživel 
že konec letošnjega leta

Valerija Škof

Matjaž Juhart

Natalija Rot
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Ob Svetovnem dnevu človekovih pravic je bila v 
ponedeljek, 10. decembra, v Atriju ZRC SAZU novi-
narska konferenca Beletrine, zavoda za založniško 
dejavnost, na kateri smo predstavili ustrezno inter-
pretacijo in implementacijo Zakona o dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), opozorili 
na pojav neustreznih interpretacij ter zavezance 
ZDSMA pozvali k omogočanju spletne dostopnosti 
za vse, ne samo za nekatere uporabnike z določe-
no obliko oviranosti. Poudarili smo pomembnost 
spletne dostopnosti za ljudi z različnimi oblikami 
invalidnosti, da so lahko vsi enako vključeni v naj-
širši možni družbeni krog in v različne dejavnosti, 
ki jih opravljajo.

Na novinarski konferenci so bili govorci Mitja Čan-
der – direktor Zavoda Beletrina, Goran Kustura – 
glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih orga-
nizacij Slovenije, Miha Kosi – strokovni sodelavec 
Društva študentov invalidov, in Anton Petrič – 
strokovni sodelavec Zveze društev gluhih in naglu-
šnih Slovenije, ki so poudarili pomembnost prila-
gajanja spletne dostopnosti za posamezne skupine 
uporabnikov z določeno obliko oviranosti.

Opažamo namreč, da določene interpretacije in 
implementacije ZDSMA določene skupine celo iz-
ključujejo, namesto da bi vključevale čim več upo-
rabnikov. ZDSMA zavezuje javne organe k omogo-
čanju dostopnosti svojih spletnih vsebin za vse, s 
poudarkom na osebah z različnimi oblikami ovi-

Novinarska konferenca o Zakonu o dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij

ranosti, kljub temu pa se v slovenskem prostoru 
že pojavljajo napačne, enostranske interpretacije 
ZDSMA, ki spletno dostopnost omejujejo le za po-
samezne skupine uporabnikov z določeno obliko 
oviranosti, in namesto da bi jih vključevale, druge 
skupine uporabnikov izključujejo.

Da bi se v prihodnje izognili napačni interpretaci-
ji določil, povezanih s spletno dostopnostjo, želi-
mo javnosti predstaviti zakonsko ustrezno obliko 
spletne dostopnosti za vse, s poudarkom na upo-
rabnikih z različnimi oblikami oviranostmi, ki sledi 
interpretaciji po načelih nediskriminacije in enako-
pravnosti.

Anton Petrič

Slovar slovenskega znakovnega jezika 
vključen v jezikovni portal Fran! 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je 3. de-
cembra 2018 v Atriju ZRC SAZU predstavil javno-
sti novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu 
Fran (https://fran.si/). 

Elektronska oblika uporabe slovarjev prinaša tudi 
nekaj novih, privlačno oblikovanih in interaktivnih 
možnosti uporabe. Novi Fran bo poleg tega bo-
gatejši za nova gesla pri rastočih slovarjih, kot so 
ePravopis, eSSKJ, Sprotni slovar in Novi etimolo-

ški slovar, ter za predloge novih pravopisnih reši-
tev na najaktualnejših področjih, ki jih je pokazala 
vsakdanja raba. Sprotni slovar slovenskega jezika 
prinaša 160 novih slovarskih enot, in sicer kot po 
navadi novejšega besedja, ki se bo od tod morebiti 
pomaknilo v eSSKJ. Dogodka sta se udeležila tudi 
predstavnika Zveze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije, predsednik Mladen Veršič in Anton Pe-
trič, strokovni sodelavec.

Le redke spletne strani in aplikacije so dostopne vsem invalidom, 
še manj pa je takšnih, ki so dostopne tudi gluhim.
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V digitalnem slovarju eSSKJ je Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša vgradil funkcijo, ki 
omogoča, da posamezno geslo veže tudi na ge-
slo (kretnjo) slovenskega znakovnega jezika v 
slovarju SZJ. Tega ureja in dopolnjuje Inštitut za 
slovenski znakovni jezik, ki deluje pod okriljem 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezi-
kovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo 
na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inšti-
tutu dobili digitalno obliko. Omogoča tudi iskanje 
po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. 
Namen portala je omogočiti dostop do slovarskih 
informacij, tudi v slovenskem znakovnem jeziku, 
čim širšemu krogu uporabnikov, zato omogoča 
tako povsem preproste kakor tudi zelo komple-
ksne poizvedbe.

Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Fra-
na Ramovša ZRC SAZU, je uporabnikom prosto do-
stopen na svetovnem spletu.

Anton Petrič

Hrvaška zveza gluhih in naglušnih je organizirala 
Jadransko konferenco o pravicah oseb z okvaro 
sluha v posameznih državah na območju Jadrana z 
naslovom »Kaj se je spremenilo od leta 2016«, od-
kar so njihove pravice na prvi Jadranski konferenci 
v Ljubljani leta 2016 predstavili predstavniki naci-
onalnih zvez gluhih in naglušnih jadranske regije.

Letošnje konference so se poleg predstavni-
kov Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 
(ZDGNS) udeležili tudi predstavniki hrvaške in srb-
ske zveze gluhih in naglušnih ter drugi predstavniki 
invalidskih organizacij na Hrvaškem.

Na konferenci smo ugotovili, da je položaj gluhih 
in naglušnih v Srbiji, ki sta ga predstavila Mihailo 
Gordić in Dušan Nikolić, predstavnika srbske zve-
ze, zelo slab. Ukinili so veliko pravic in olajšav za 
gluhe in naglušne, v sedmih šolah za gluhe v Srbi-
ji pouk ne poteka v znakovnem jeziku, v razredu 
so poleg gluhih otrok tudi otroci z duševnimi in 
govornimi motnjami ter avtisti. V Srbiji imajo 50 
tolmačev znakovnega jezika in financiranje za tol-
mače še vedno ni urejeno. Zaradi kvotnega siste-
ma zaposlovanja je zdaj manj brezposelnih gluhih, 
je pa več fizičnega dela, zato dobivajo nizko plačo. 
Gluhi nimajo za to posebej prilagojenih delovnih 

okolij. Šolanje in prekvalifikacija za gluhe potekata 
brez tolmača.

Na Hrvaškem se v zadnjih dveh letih ni veliko spre-
menilo. Andrija Halec, predsednik hrvaške zveze, je 
pojasnil, da imajo gluhi otroci v integraciji možnost 
izbire spremljanja pouka s tolmačem in zapisnikar-
jem. Gluhim pripadajo trije tehnični pripomočki: 
svetlobni zvonec, otroški alarm in telefaks. Pri tem 
je še posebej poudaril, da je telefaks zdaj zastare-
la naprava za komuniciranje na daljavo in na zvezi 
razmišljajo, da bi gluhim poskusili priboriti pravico 
do mobitela, namiznega ali tabličnega računalnika. 
Res pa je, da imajo na Hrvaškem gluhi nad 93 % po 
Fowlerju 100-odstotno telesno okvaro, pri čemer 
so se tudi pojavile dileme, ali je to pravilno ali ne.

Darja Pajk, članica izvršnega odbora Evropske zve-
ze naglušnih (EFHOH), je predstavila strukturo in 
delovanje te organizacije. EFHOH je neprofitna 
evropska nevladna organizacija za naglušne in po-
zno oglušele ljudi, ki sodeluje v dialogu z Evropsko 
unijo, poslanci evropskega parlamenta in drugi-
mi evropskimi ustanovami. Njihov cilj je Evropa, 
v kateri lahko naglušne in pozno oglušene osebe 
živijo brez ovir in imajo možnost sodelovanja na 
vseh ravneh družbe. EFHOH uresničuje to vizijo z 

Jadranska konferenca gluhih in naglušnih 
Zagreb, 28. novembra 2018

Digitalni slovar eSSKJ tudi v znakovnem jeziku
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raznimi akcijami, stiki in kampanjami, ki vključujejo 
člane EFHOH in njihove partnerje.

Anton Petrič je kot predstavnik ZDGNS predsta-
vil rezultate, ki jih je ZDGNS dosegla v tem času. 
ZDGNS je bila aktivna udeleženka v zakonodajnih 
postopkih kot pobudnica, predlagateljica, sogo-
vornica v odnosu do pristojnih teles (ministrstva, 
vlada in parlament RS). 

V letu 2016 je ZDGNS skupaj z ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za 
šolstvo pripravila dva strateška dokumenta, Ume-
stitev SZJ v šolski prostor in Učni načrt za izbirni 
predmet SZJ v osnovni šoli. 

V letu 2017 je dosegla tole:
• Center za razvoj SZJ se preimenuje v Inštitut za 

SZJ;
• Ministrstvo za kulturo izda sklep o vpisu SZJ v 

Register nesnovne kulturne dediščine v RS; 
• sodni red, ki omogoča osebam z okvaro sluha 

enakopravno udeležbo v sodnih postopkih s 
tolmačem SZJ ali z uporabo indukcijske zanke 
v sodni dvorani ali z uporabo SST-zapisovalca,

• gradbeni zakon: v zakonu o graditvi objektov 
vključuje gradnjo in uporabo objektov, dosto-
pnih vsem ljudem, in gradnjo prilagodljivih 
objektov;

• Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplika-
cij, v katerem piše, da mora okoli 1390 organi-
zacij na spletnih straneh zagotoviti ustrezno ve-
likost pisave in ustrezno ozadje, videoposnetke 
pa opremiti z znakovnim jezikom za gluhe;

• z Zakonom o socialnem vključevanju invalidov 
imajo gluhoslepi urejen status invalida – to so 
tisti, ki imajo najmanj 50-odstotno izgubo sluha 
po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo 
slepote in slabovidnosti; 

• Zakon o športu, ki gluhe športnike izenačuje s 
športnikom neinvalidom, kar pomeni, da imajo 
enake pravice pri sofinanciranju športnih pro-
gramov in enake statusne pravice – nagrade, 
izjemne pokojnine in zaposlitve;

• Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne 
dosežke na področju športa – gluhi dobitniki 
medalj na olimpijskih igrah gluhih bodo dobivali 
dodatek k pokojnini;

• Zakon o osebni asistenci: na podlagi dokazila o 
gluhoti, slepoti ali gluhoslepoti dobi upraviče-
nec 30-urno osebno asistenco na mesec v obli-
ki pomoči pri komunikaciji ali spremstva ali de-
narno nadomestilo v višini dodatka za pomoč 
in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih 
življenjskih potreb.

V letu 2018 pa:
• uspešna prijava na razpis Evropskega socialne-

ga sklada za projekt Priročna video slovnica slo-
venskega znakovnega jezika;

• ZDGNS postane izvajalec certificiranja SZJ;
• ZDGNS se vpiše v bazo Slovenskega ogrodja 

kvalifikacij kot izvajalec usposabljanja učitelja 
ali inštruktorja SZJ;

• spletni slovar SZJ vsebuje več kot 16 tisoč glo-
sov;

• dopolnjen seznam tehničnih pripomočkov: po 
novem je gluha oseba, ki ima izgubo sluha nad 
95 % po Fowlerju in ne obvlada slovenskega 
znakovnega jezika, upravičena do mobitela, ta-
blice ali računalnika s subvencijo;

• ZDGNS sproži pobudo za umestitev SZJ v Usta-
vo RS;

• slovenska vlada sprejme sklep, da v Državni zbor 
RS poda predlog za umestitev SZJ v Ustavo RS. 

Čeprav je organizator povabil predstavnike iz vseh 
jadranskih držav Balkanskega polotoka, smo po-
grešali predstavnike Bosne in Hercegovine, Črne 
gore in Makedonije. Na konferenci smo udeležen-
ci ugotovili, da so v jadranski regiji velike razlike 
pri pravicah za osebe z okvaro sluha, čeprav so te 
države ratificirale Konvencijo OZN o pravicah inva-
lidov. Tudi v teh državah so pravice oseb z okvaro 
sluha različno obravnavane (razlike so med regio-
nalnimi deli države). Te države potrebujejo krovne 
ali sistemske zakone, ki bi opredeljeval pravice po 
posameznih področjih življenja in dela teh oseb. 

Slovenski predstavniki so tem državam ponudi-
li pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov in 
amandmajev, s katerimi bi uredili in zapisali pravi-
ce v ustrezne zakonske akte teh držav. Udeleženci 
so izrazili željo, da se taka strokovna srečanja na-
daljujejo, da si med sabo izmenjajo informacije o 
zakonodajnih rešitvah in pregledajo stanje zakon-
skih pravic za osebe z okvaro sluha v državah ja-
dranske regije.

Valerija Škof in Anton Petrič

Udeleženci Jadranske konference
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Angelski deček Vito z nebeško modrimi očmi se 
je rodil s sindromom, ki se najbolj izraža v popol-
ni gluhoti. Znakovni jezik je v življenje Ambruševih 
prinesel pravi čudež. Sicer se je Vito z njim srečal 
šele pri šestih letih, saj so starši najprej pričakovali, 
da bo poslušal in govoril, potem ko je pri dveh letih 
dobil polžev vsadek. 

»Pričakovanja so bila velika,« začne svojo pripo-
ved na zgodnje otroštvo svojega sina mati Mira 
Amruš. »Vsi primeri, za katere smo slišali o polže-
vem vsadku, so bili uspešni. Otroci so spregovorili, 
prej ali kasneje. Verjeli smo, da bo spregovoril tudi 
on. Prvo leto je bil velik premik. Začel je izgovarjati 
mama, ata, teta, avto. Vendar je potem minilo eno 
leto, drugo leto in videli smo, da napredka ni. Ta-
krat se začneš spraševati, kaj je narobe.« 

Zakaj ne spregovori, so se spraševali tudi strokov-
njaki Centra za sluh in govor v Mariboru, kjer je 
deček obiskoval vrtec. Tja sta ga oče in mama iz 
oddaljenega Prekmurja vozila vsako jutro. »Posta-
jal je čedalje bolj živčen, nemiren,« opisuje tisti čas 
mama Mira. »Nekaj nam je želel povedati, mi pa 
ga nismo razumeli. Tako se je nadaljevalo tri ali šti-
ri leta. Takrat ti materinski čut pove, da je treba 
nekaj spremeniti.« 

Podobno kot pri Helen Keller je tudi pri Vitu življenj-
sko vlogo odigrala tolmačka Mirana Žnidarič, ki je v 
njegovo življenje uvedla znakovni jezik. »Meni se je 
zdelo popolnoma samoumevno, da sem mu kretala 
vse od trenutka, ko sva se prvič srečala v Pomur-
skem društvu,« o njunem prvem stiku pripoveduje 
simpatična Prekmurka, »še posebno ko sem opazila 
njegovo veselje in navdušenje ob tem.« 

Svoje prve učne ure z Vitom opisuje z iskrico v 
očeh: »Učiti sva se začela tako, da sem pokazala 

na predmet, pokazala kretnjo in Vito je ponovil za 
mano. Enako je usvajal kretnje za živali. Najprej z 
dotikom, potem sva dodala kretnjo. Učila sva se 
tudi enoročno abecedo in iz slikanic.« V vsej njeni 
vnemi se vidi, da je bila v trenutkih z Vitom veliko 
več kot le tolmačka. Zdi se, da je uresničila svoje 
poslanstvo. 

Družinska sreča in Vitov polet v svet komunikacije 
sta se kmalu ustavila, saj takrat gluhi otroci niso 
imeli zakonske pravice do tolmača pri pouku. Mati 
Mira se žalostno spominja tistih trenutkov pred 
vstopom v šolo: »To je enako, kot če bi gibalno ovi-
ranega otroka postavil pred stopnice osnovne šole 
in mu rekel, pojdi, saj imaš vso pravico.« 

Vitova mama in oče pravita, da je njun sin tako 
edinstven, da je njegovo rojstvo »čisti zadetek na 
tomboli«. Je namreč edini s takim sindromom v dr-
žavi. Sreča se jima je znova nasmehnila, ko je vod-
stvo šole uredilo, da je Vito prek javnih del dobil 
tolmačko, in Mirana ga je začela spremljati pri po-
uku. »Takrat se je zgodila velika sprememba, ko je 
začel komunicirati z znakovnim jezikom. Kot starš 
šele takrat začneš spoznavati svojega otroka. Lah-
ko je povedal, kaj želi, česa ne mara, kaj želi početi, 
kaj je delal, kje je bil.« 

Kot vemo, je osnova vsakega človeka komunikaci-
ja. »Pri njem se je najbolj opazilo pri vedenju, postal 
je bolj miren, vodljiv. Ker je čutil, da je razumljen. 
Lahko je povedal, kar čuti, in dobil povratno infor-
macijo,« se vidno ganjena nad sinovim poletom v 
komunikacijo spominja Mira.  

12-letnik obožuje svojega dedka, s katerim sta stka-
la prav posebno vez. Vsak dan ga spremlja pri opra-
vilih na družinskem posestvu in morda tudi zato 
pravi, da bo imel svojo kmetijo, ko odraste. Dedek 
je sicer pilot motornega zmaja. In tja gor, visoko 
nad oblake, rad poleti tudi Vito, kar nedvomno bo-
gati njegov doživljajski svet, saj je v realnem sve-
tu tako čudovit deček lahko tudi precej osamljen. 
»K sreči živimo v prijetnem okolju. Razume in ko-
municira s sosedi v znakovnem jeziku. Vsaj kakšno 
kretnjo mu pokažejo. Otroci z vasi ga sprejemajo, 
vendar se vidi, da ga ne razumejo, ne on njih, ne 
oni njega,« opiše odnose, ki jih ima Vito s sosedi, 
njegova mama in dodaja: »Vito je v resnici osa-
mljen. Kot spoznavam to samoto pri gluhih ljudeh, 
opažam, da se najraje družijo med sabo. To vidim 
pri Vitu, ki ima dva prijatelja iz šole. Eden je celo v 

Angelski deček Vito

Vito in Tina Grošelj
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bližini doma, Sven in Jaka. Stkali so posebne vezi. Ko 
pridejo skupaj, drugih otrok ne vidijo. So svet zase. 
Komunicirajo. To je nekaj, kar lahko občutiš, ko gle-
daš te otroke, drugače je pa večinoma sam.« 

Ena od Vitovih strasti so tudi legokocke. Ker deč-
kov hobi ni poceni, se njegovi starši radi pošalijo, 
da zato nimajo nove fasade na hiši. V šoli pa ble-
sti pri matematiki: »Tu blesti že od nekdaj, morda 
tudi zato, ker sva midva naravoslovca, tudi starej-
ša otroka. Obožuje matematiko. Nikoli mi ni bilo 
jasno, od kod ima ta dar. Nekaj prste premika in 
pravilno izračuna,« skromno dodaja mati Mira, ki 
je sicer profesorica matematike. 

Čeprav so Vita v običajni šoli sošolci lepo spreje-
li, je imel največ težav z opismenjevanjem. Ko je 
redni program postal prevelik izziv, sta se starša 
odločila, da ga prepišeta na Center za sluh in govor 
v Mariboru. Tam sicer izvajajo verbo-tonalno me-
todo. Kljub temu se je družini znova nasmehnila 
sreča, saj je Vitova učiteljica postala Živana Rusić, 
ki je vešča komunikacije v znakovnem jeziku. Am-
bruševi so učiteljici neizmerno hvaležni, saj je, kot 
razkrije mati, ona tista, ki je prepričala vodstvo, da 
Vita pri pouku stalno spremlja tolmač. »Vsa po-
hvala učiteljici, da je videla to stisko gluhih otrok 
in njihovo potrebo po komunikaciji in začela z nji-

mi komunicirati v znakovnem jeziku. Imela je tudi 
vso podporo vodstva, sicer ne bi prišli nikamor. Za 
te otroke je naredila ogromno. Odprla jim je svet 
komunikacije, radi so hodili v šolo, postali so pravi 
prijatelji. V Centru za sluh in govor imamo zdaj vse, 
kar si za otroka lahko želiš v osnovni šoli.« 

Pričakovanja in načrti za prihodnost so za Vitove 
starše nepomembni v primerjavi z željo, da bi bil 
sin srečen in imel ob sebi ljudi, s katerimi bo lahko 
komuniciral. »Ni ciljev in zastavljene poti. Zdaj je 
lepo. Res je lepo. Ob vsem tem, kar nam je dobrega 
prinesel. Kako nas je kot družino povezal. Kaj vse 
smo ob njem spoznali. To so vrednote, ki jih človek 
lahko doživi samo ob takih otrocih. To vemo samo 
starši, ki to doživljamo,« pripoved konča mati Mira.

Njen iskrivi pogled, predan odnos do družine in 
prešeren nasmeh, ki krasi njen obraz, so me pre-
vzeli. Njen pozitivni odnos do življenja pa me je 
resnično ganil, saj žal redko srečam ljudi, ki so 
tako pozitivni. Tako je bil moj dan v Prekmurju pri 
Ambruševih zanesljivo najlepši delovni dan v letu 
2018. Iskreno si želim, da bo Vitu vedno sijalo son-
ce v obraz in da bo obkrožen z ljudmi, s katerimi bo 
lahko komuniciral. 

Mag. Tina Grošelj

V številnih medijih se pojavljajo oglasi o revolu-
cionarni metodi, ki omogoča povrnitev slušnih 
sposobnosti brez operacij in dragih slušnih apa-
ratov. Kot predsednik odbora naglušnih, ki deluje 
pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, in 
kot dolgoletna težko naglušna oseba se nikakor ne 
morem strinjati s takimi zavajajočimi oglasi, ki me-
čejo slabo luč tudi na številne ugledne časopise, 
ki sodelujejo pri takem lažnem in škodljivem ogla-
ševanju. Poskušam razumeti marketing in različne 
tržne pristope, kljub temu pa se mi zdi skrajno ne-
primerno, da se okvara sluha izkorišča za tako za-
vajajoče trženje, in kar še posebej zaboli, prav v 
času praznovanja mednarodnega dneva invalidov. 

Osebno menim, da je takšno zavajanje javnosti in 
še posebej oseb z okvaro sluha kršenje Mednaro-
dne konvencije OZN o pravicah invalidov, ki jo je 
Republika Slovenija ratificirala med prvimi; prav 

tako takšno zavajajoče oglaševanje pomeni kršitev 
EU-direktive o nepoštenih poslovnih praksah pa 
tudi kršitev Zakona o zaščiti pred diskriminacijo, v 
katerem je jasno navedeno, da se invalidnost ne 
sme zlorabljati ali uporabljati na neprimeren na-
čin. Tudi Evropska zveza naglušnih (EFHOH) odloč-
no nasprotuje takšnemu zavajanju in z domnev-
nim kršitvami redno seznanja evropski parlament.

Domnevam, da uredništva časopisov, ki pri tem 
škodljivem početju sodelujejo, niso dovolj sezna-
njena s problematiko oseb z okvaro sluha, zato 
moram zapisati neizpodbitno dejstvo, da je okvara 
sluha neozdravljiva in da pri tem ne pomagajo no-
bene čudežne kapljice, ampak izključno le ustrezni 
tehnični pripomočki in kakovostni slušni aparati. 
To ne nazadnje potrjuje tudi medicinska stroka 
v Sloveniji, ki se prav tako zgraža nad žalostnim 
dejstvom, da nihče od pristojnih ne zaščiti ljudi 

Čudežne kapljice
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pred takšnim škodljivim oglaševanjem. Izguba ali 
okvara sluha je dolgotrajen in težek zdravstveni 
in psihološki proces, ki terja obilo rehabilitacijskih 
pristopov in ukrepov, zato je na tej poti vsako za-
vajanje lahko škodljivo za posameznike, ki v silni 
želji po ozdravitvi upajo in verjamejo marketin-
škemu vplivu in še iščejo prave poti. Izguba sluha 
zaradi komunikacijske ovire povzroča tudi delno 
ali popolno samoizolacijo iz družbenega okolja, 
zato je včasih tudi življenjskega pomena, kakšno 

rehabilitacijsko pot ubere posameznik za vrnitev 
v družbeno koristno aktivnost. Čudežne kapljice 
zagotovo niso prava pot in odrešitev za močno in 
rahlo naglušne, kot je navedeno v oglasu.

V Sloveniji živi približno 150.000 oseb z okvaro slu-
ha. Verjamem, da je to zelo mamljiv trg za različne 
tržne manipulacije in da mnogi v tej nesrečni mno-
žici ljudi vidijo le pot do lahkega zaslužka in niti 
najmanj ne pomislijo na številne negativne učinke, 
ki jih lahko povzročijo z zavajajočimi obljubami in 
oglasi.

Skupaj s sodelavci v vseh društvih gluhih in naglu-
šnih, ki delujejo v Zvezi društev gluhih in naglušnih 
po vsej Sloveniji, se trudimo z ozaveščanjem, da 
osebam z izgubo sluha pokažemo pravo rehabi-
litacijsko pot. Zato iskreno upam, da nam bodo 
slovenski mediji pri tem pomagali, predvsem pa si 
želimo, da naglušnim ljudem ne bi škodovali.

Boris Horvat - Tihi

Pozor, ne nasedajte oglasom za čudežne kapljice!
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Tudi mi smo humanitarni

Nesreča nikoli ne počiva in lahko se zgodi vsakemu 
izmed nas – kjer koli in kadar koli. V občini Tržič se 
je to zgodilo kar dvakrat v kratkem obdobju: naj-
prej je v novembru naravna ujma poplavila in od-
rezala od sveta lično gorsko vasico Jelendol in pov-
zročila tudi precejšnjo materialno škodo v bližnjih 
vaseh Lom in Čadovlje ter tudi v samem mestu 
Tržič, kjer je narasla reka celo odnesla družinsko 
hišo. Tržičani smo kmalu stopili skupaj in dokaza-
li, da humanitarnost ne pozna meja. Prvo decem-
brsko nedeljo pa je zagorelo v večstanovanjskem 
objektu v Bistrici pri Tržiču in popolnoma uničilo 

nekaj stanovanj, materialno škodo pa so utrpeli 
tudi vsi sosedje, bodisi kot posledico požara bodisi 
gašenja. Med sosedi je tudi gluha gospa in članica 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Go-
renjsko AURIS Kranj. Njena zgodba je še posebno 
zanimiva, lahko pa bi bila tudi grozljiva. Zagorelo 
je sredi noči, toda siren in vsega ropota požrtvo-
valnih gasilcev in reševalcev ni slišala, temveč je 
mirno spala naprej. K sreči so sosedje še pravoča-
sno povedali gasilcem, da je gospa gluha, in ker je 
bila zaradi vse hujše nevarnosti evakuacija nujna, 
so vdrli v njeno stanovanje in potem tudi v samo 
spalnico. Verjetno si ni težko predstavljati, kakšen 
šok je doživela gluha gospa, ko je po daljšem trese-
nju odprla oči in nad sabo zagledala gasilca v pol-
ni opremi z masko na glavi. K sreči se je zanjo vse 

dobro končalo in razen materialne škode ni bilo 
hujšega, matično društvo pa ji je seveda vseskozi 
stalo ob strani in skrbno spremljalo njeno zgodbo. 

Le en dan po požaru pa je prišlo obvestilo iz ZDGNS, 
v katerem so društvom ponujali donacijo treh 
manjših hladilnikov in dveh televizij iz hotela Fiesa, 
ki je trenutno v fazi obnavljanja. Povsem spontano 
se je porodila ideja, da se vse podari nesrečnim in 
oškodovanim ljudem v Tržiču, zato sem še posebej 
hvaležen društvoma iz Nove Gorice in Celja, da sta 
odstopili že rezervirano, še posebej pa se zahvalju-
jem vodstvu ZDGNS in naši Maji za vso pomoč in 
sodelovanje ter seveda strokovni službi AURIS-a z 
Zlato na čelu in vsem koordinatorjem v Tržiču, ki 
so poskrbeli, da so donacije že v domovih in ne-
srečnim ljudem vsaj malo pripomorejo in olajšajo 
življenje v težkih časih.

Še ena zgodba, ki dokazuje, da ne delujemo samo 
na invalidskem področju, ampak je v našem delo-
vanju tudi neka višja dodana vrednost, saj je naše 
delo prav zaradi komunikacijske ovire uporabni-
kov močno prepleteno tudi s socialno in huma-
nitarno noto, hkrati pa dokazujemo, da lahko po 
svojih zmožnostih družbi tudi vračamo. Obenem 
je ta zgodba tudi lep dokaz, da se marsikaj da, če 
stopimo skupaj.

Hvala vsem!

Boris Horvat - Tihi

Voda je uničevala vse pred seboj.

Požar je presenetil sredi noči.

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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Tradicionalno prednovoletno druženje

Obisk razstave Ivane Kobilca v Ljubljani

V torek, 11. decembra, smo si člani Društva oseb z 
izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine na pobudo 
Narodne galerije v Ljubljani ogledali razstavo naše 
največje likovne umetnice Ivane Kobilca. Narodna 
galerija letos praznuje 100-letnico delovanja in je 
ob tej priložnosti pripravila razstavo naše najbolj 
znane slikarke. V sodelovanju s pokroviteljem Ele-
som je ranljivim skupinam – senzorno motenim: 
gluhim, slepim in invalidom iz različnih slovenskih 
krajev – omogočila brezplačen ogled in strokovno 
vodstvo po razstavi.

Na pot v Ljubljano se nas je odpravilo devet članov 
društva. Imeli smo odličnega voznika kombija, ne-
pogrešljivega Vladimirja Kastelca, našega predse-
dnika, ki je poskrbel, da smo pravočasno in varno 
prišli v prestolnico ter se prav tako varno vrnili. Po 
razstavi nas je vodila muzejska svetovalka Kristina 
Preininger, ki nam je slikovito in nazorno predsta-
vila življenje in delo Ivane Kobilca, tolmačka slo-
venskega znakovnega jezika Tanja Giuliatti Davinić 

pa je poskrbela, da so naši gluhi člani razumeli vo-
den ogled. Vsi smo bili navdušeni nad imenitnimi 
slikami Ivane Kobilca, ki se je že kot 16-letna pri 
prvem obisku Dunaja odločila, da bo postala sli-
karka. Bila je svetovljanka, živela, ustvarjala in iz-
obraževala se je v različnih evropskih mestih (na 
Dunaju, v Münchnu, Parizu, Sarajevu, Berlinu) in 
seveda v rojstni Ljubljani. Leta 1891 je na pobu-
do vzornika Fritza von Uhdeja svoji sliki Poletje in 
Likarice poslala v pariški Salon in tam sta bili tudi 
razstavljeni. Razstavljala je na številnih skupinskih 
razstavah, samostojno pa leta 1889 v Ljubljani in 
1890. v Zagrebu, retrospektivni razstavi pa so ji 
priredili v letih 1928 in 1979 v Narodni galeriji v 
Ljubljani.

Obisk razstave smo končali v njihovi kavarnici, za 
kar je poskrbela Narodna galerija s svojim pokro-
viteljem.

Prehitro se je stemnilo, večer smo končali ob pra-
zničnem vzdušju okrašene Ljubljane. Sem in tja je 
padel kakšen »kuhanček«, slišala se je glasba, ne-
verjeten živžav nas je zajel v svoje valovanje. Še 
bi se potepali, a smo morali domov. Bili smo polni 
vtisov, ki smo jih doživeli ob čudoviti razstavi ume-
tnice Ivane Kobilca. 

Zahvaljujemo se Narodni galeriji, ki nam je ob 
odličnem vodstvu in tolmački slovenskega znakov-
nega jezika omogočila nepozaben ogled umetniči-
nih mojstrovin.

Jadranka Matić Zupančič

Tradicionalno silvestrovanje smo imeli 1. decem-
bra. Zbrali smo se ob 17. uri v lokalnem gostišču. 
Silvestrovanje je odprla Klarisa s pesmijo v znakov-
nem jeziku Čuj, čuj moj glas. Bravo! Nato je sledil 
govor Geni Močnik in Vladimirja Kastelca. Gospa 
Geni nas je spomnila na dogajanja v letu 2018, od 
vrhunskih športnih rezultatov do izletov. Pripravila 
je tudi presenečenje. Povabila nas je, da smo prišli 
do nje Vladimir, Marijana, Metka, Jasmina, Klarisa, 
Miha in moja malenkost, ter nam izročila zahva-
lo, ker smo bili v društvu v veliko pomoč. Nihče 

od nas ni pričakoval tega, tako da smo ostali brez 
besed. Sledila je večerja, po njej pa točka karaok z 
naslovom Jutro je, ki jo je Marijana zapela v zna-
kovnem jeziku. Odlično!

Ker smo imeli dovolj sedenja, smo si zaželeli zaple-
sati. Miha je vzel v roke svojo ljubico – harmoni-
ko – in zaigral nekaj pesmi.  Nato je sledilo še eno 
presenečenje. Člani DOZIS niso pozabili na »ata in 
mamo«, kot pravi Metka, in ju povabila k sebi, da 
jima izroči okvir s fotografijami, da se bosta spomi-

Udeleženci razstave pred Narodno galerijo v Ljubljani
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njala dogodkov, in drevo, ki ga je narisal Tadej, a še 
ni bilo dokončano, saj so imeli člani posebno nalo-
go: svoj prstni odtis odtisniti na drevo. V ovojnici 
ju je čakalo še eno presenečenje, in sicer kupon za 
masažo, da se vsaj za eno uro odklopita od dela in 
vseh misli, ki se jima prepletajo v glavi. Nato smo 
se šli razne igre – smeh zagotovljen! 

Ob nedeljah so ure in ure v društvu pridno vadili 
Marijana, Klarisa in Miha, ki so pokazali v znakov-
nem jeziku pesem Bela snežinka. Anton Aš nam je 
želel predstaviti svoje pesmi. Sledila mu je Jelka in 
nato Janez. Karaoke je zaključil Miha s pesmijo z 
naslovom V dolini tihi. Bravo vsem! 

Za dokaz, kako smo se imeli lepo, je poskrbel Mitja. 
Z veseljem je fotografiral, snemala pa sta Vladimir 
in Marijana. Kar je lepo, hitro mine, ura je bila na-
glo čez polnoč. Počasi sem se poslovila, zjutraj sem 
namreč morala zaradi službe zgodaj vstati. 

Že več let se mi je sem ter tja pojavljala želja, da bi 
se udeležila tečaja znakovnega jezika, vendar tre-
nutek iz različnih razlogov nikoli ni bil pravi. Zato 
sem takoj, ko sem izvedela, da se organizira zače-
tni tečaj v Novem mestu, zgrabila priložnost in se 
prijavila. K temu je veliko pripomoglo tudi to, da se 
je na tečaj želela prijaviti še sodelavka Sanja, s ka-
tero sva skupaj zaposleni na Otorinolaringološkem 
oddelku (ORL) Splošne bolnišnice Novo mesto. 
Tam se vsak dan srečujemo s pacienti, ki so naglu-
šni, vendar le redki uporabljajo znakovni jezik. 

Z odprto glavo in veliko zanosa sva prestopili prag 
Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele kra-

jine, kjer naju je pričakal prvi prijazni obraz – so-
tečajnica Geni, ki je zaposlena v društvu. Počasi 
smo se zbirali in polni pričakovanj ter verjetno tudi 
malo prestrašeni dočakali predavateljico, tolmač-
ko Simono Smuk.

Po nekaj tednih se je oblikovala skupinica šestih 
tečajnic, ki smo pridno obiskovale tečaj, včasih si-
cer pozabile na domačo nalogo, a vedno pripravile 
konkreten izgovor, zakaj je tako. Hitro in temeljito 
smo hitele skozi poglavja, se učile abecede, zaim-
kov, števil in še in še ... Kljub zbranosti in pozorno-
sti smo vedno našle čas tudi za kak humoristični 
vložek ali anekdoto. 

Ob koncu tečaja in uspešno opravljenem izpitu 
nam je predsednik društva Vladimir Kastelec izro-
čil priznanje za uspešno delo. Moram priznati, da 
mi je teh štirideset ur minilo s svetlobno hitrostjo. 
Ko zdaj pomislim, kako malo je treba, da se človek 
nekaj novega nauči in si s pridobljenim znanjem 
širi obzorja, tudi upam, da bi se več ljudi odločilo 
za obisk tečaja znakovnega jezika. 

Ob slovesu smo si izmenjale nekaj prijaznih besed, 
si zaželele vesele praznike in srečno novo leto ter 
že naredile načrt, kdaj se spet srečamo ...

Sabina Kos

Zaključek tečaja SZJ

Srečno v letu 2019! Vse, kar je slabo, z novim le-
tom naj zbledi. Vse, kar je dobro, naj za vekomaj 
ostane. Naj v miru sreča nežno te objame. 

Katarina Kastelec

Vsi smo veselo zaplesali.

Udeleženke tečaja slovenskega znakovnega jezika
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Zadnji mesec leta 2018 v DGN Ljubljana

V sredo, 12. 12. 2018, je otroke gluhih staršev obi-
skal dedek Mraz. Da je bilo pričakovanje tega ve-
selega dogodka še malo bolj vznemirljivo, so otroci 
in tudi njihovi starši pred njegovim prihodom uži-
vali v kratki humoristični predstavi v znakovnem 
jeziku z naslovom Trije pujski, ki so jo pod režiser-
sko taktirko Lade Lištvanove izvedli Ivan Vačovnik, 
Marta Vavpetič, Nejc Drekonja in Darko Rant kot 
člani naše kulturne sekcije Vite Zupančič.

Zaključek letošnjega programa Dnevni center za 
starejše z okvaro sluha smo pripravili v torek, 18. 
12. 2018. Srečanje uporabnikov dnevnega centra 
je vsako leto in je tako postalo že tradicionalno. 
Zbrane je nagovoril predsednik društva Gorazd 
Orešnik. To je lepa priložnost za prijetno druženje 
s prazničnim pridihom in za obujanje lepih tre-
nutkov, ki so jih uporabniki skupaj preživeli med 
letom. Srečanja se sicer niso mogli udeležiti vsi 

uporabniki programa, vendar je bilo vzdušje kljub 
temu veselo in prisrčno. 

Tine Jenko

Delavnica izdelave voščilnic

Leto je naokoli in spet smo se zbrali v prostorih 
društva na delavnici izdelave novoletnih voščilnic.

Pod budnim očesom naše mentorice Marine smo 
izdelovali voščilnice, ki jih društvo ob novem letu 
skupaj z dobrimi željami pošilja na različne naslo-
ve. Iz raznovrstnega materiala so nastale voščilni-
ce po naših idejah in željah. 

Vsi udeleženci delavnice smo izrazili svojo ustvar-
jalnost in domišljijo. Izdelali smo res številne vo-
ščilnice, vsi pa smo jih ustvarili tudi nekaj zase, da 
smo jih odnesli domov.

V prijetni družbi je čas hitro minil, tako kot je hitro 
minilo leto.

Tatjana Pirečnik 

Skupaj smo nazdravili.

Pod budnim očesom mentorice Marine smo člani so pridno ustvar-
jali.

Nastale so čudovite voščilnice.



20

Iz naših društev

Zabava ob koncu leta v MDGN Velenje

Kot vsako leto smo tudi letos že v jesenskem času 
načrtovali naše druženje ob koncu leta. V soboto, 
15. 12. 2018, smo se zbrali na turistični kmetiji v 
Gotovljah. Prostor je bil nabito poln, saj nas je bilo 
kar 70. To je potrditev, da ljudje radi prihajajo k nam 
v društvo, da se tukaj počutijo prijetno in sprejete. 

Po večerji je navzoče uvodoma nagovoril predse-
dnik društva Franc Forštner. Tečajniki slovenskega 
znakovnega jezika z vodjo Darjo Fišer na čelu so 
za nas pripravili krajšo točko. Pokazali so, kaj so se 
naučili na začetnem, 30-urnem tečaju. Veseli smo 
bili njihove geste. 

Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, tako da smo tudi 
veliko plesali in se res prijetno zabavali. 

Prav je, da se ob koncu leta zahvalimo tudi špor-
tnikom in kulturnikom. Športnika leta sta bila Ta-
dej Enci in Anja Drev. Najboljša ekipa je bila ženska 
ekipa za odbojko na mivki, med ribiči pa je največ 
rib ulovil Ljubo Gotovnik. 

Ponosni smo, da smo bili tudi na kulturnem po-
dročju zelo dejavni. Naši gledališčniki so pod vod-
stvom Lojzeta Dobovičnika pripravili gledališko 
igro Carinikov težki dan. Izpeljali pa smo tudi velik 
projekt – posneli smo predstavitveni film o dru-
štvu in problematiki izgube sluha. Ob tej priložno-
sti smo se zahvalili Lojzetu Dobovičniku in Mariji 
Varžič. 

V društvu poskušamo po svojih najboljših močeh 
pomagati prav vsem. Med člani imamo tudi vrhun-
skega športnika Tadeja Encija, ki z dosedanjimi slu-
šnimi aparati marsikdaj česa ni slišal. Na pobudo 
njegovega trenerja Gregorja se je naš predsednik 
po pomoč obrnil na Francija Urankarja, direktorja 
podjetja AUDIO BM. Tadeju so bili pripravljeni do-
nirati najboljše slušne aparate, s katerimi se mu 

bo slišnost izboljšala in omogočila lažje vsakdanje 
življenje, treniranje in tekmovanje. Na zaključku 
smo Tadeju pripravili presenečenje. Franci Uran-
kar in akustik Vlado sta mu ob navzočnosti našega 
predsednika in trenerja Gregorja izročila trenutno 
najboljše slušne aparate. Tadej je bil vidno ganjen 
in izredno vesel. Zelo lepo se je zahvalil in izrazil 
upanje, da bo z dobrimi rezultati upravičil donacijo. 

Toda presenečenjem kar ni bilo konca. Obiskala 
nas je »sestra Franja« iz nanizanke Naša mala kli-
nika in »pregledala« nekaj naših članov. Smeha ni 
manjkalo.

Članica Marina Sušec je za vsakega pripravila ču-
dovita darilca, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 
Prav tako gre velika zahvala Milici Krašovec, ki je 
spekla ogromno peciva in poskrbela za vse slado-
kusce. 

Da smo ta prekrasni večer lahko omogočili, smo 
veliko časa porabili tudi za zbiranje donacij. Neka-
teri so donirali finančna sredstva, drugi različne 
izdelke. Največ dela in truda sta v to vložila pred-
sednik Franc in njegova žena Irena Forštner. Ker se 
je nabralo kar veliko lepih dobitkov, smo pripravili 
srečelov z bogatimi nagradami. 

Predno smo odšli domov, nas je obiskal še Božiček.

Skupaj smo preživeli čudovit in nepozaben večer. 
Vesela sem, da smo res ena velika družina in se 
imamo vedno lepo.

Dragi člani, članice, želim vam predvsem zdravja, 
notranjega miru in osebnega zadovoljstva, v pri-
hajajočem letu pa se že veselim, da bomo skupaj 
zapisali veliko novih in lepih zgodb.

Urška Jakop

Bilo nas je kar veliko, a veselja in zabave ni manjkalo.

Obiskal nas je Božiček.
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Izdelava adventnih venčkov

December v DGN Južne Primorske

Bližal se je veseli december in s tem praznični čas. 
Zato smo se zadnjo sredo v novembru v velikem 

številu zbrali v društvu na delavnici izdelave ad-
ventnih venčkov.

Pod strokovnim vodstvom mentorice Marine smo 
oblikovali vsak svoj adventni venček po lastni za-
misli in željah. Osnovo iz stiropora smo ovili z ra-
znobarvnim filcem. Nato smo domišljiji pri okra-
sitvi pustili prosto pot in vsak je venček okrasil po 
svoje. Gospa Marina je vsakomur, ki je potrebo-
val pomoč, pomagala in svetovala. Nekateri smo 
ustvarili adventni venček za na vrata, spet drugi za 
na mizo. Tako je nastala pestra paleta zelo barvitih 
in raznovrstnih venčkov.

Z njimi smo si pričarali praznično vzdušje.

Tatjana Pirečnik

December je bil v našem društvu, posebno ob sre-
dah popoldne, ko so na vrsti družabna srečanja, 
precej pester. Začeli smo z izdelovanjem novole-
tnih voščilnic, nadaljevali s kuharsko delavnico in 
predavanjem z znano kuharico Emilijo Pavlič, kon-
čali pa z družabnim srečanjem in lepimi željami za 
prihajajoče novo leto.

Novoletne voščilnice smo letos zelo poenostavili 
in s prstnimi odtisi, ki smo jih uporabili kot štam-

piljke, oblikovali rjave glave jelenčkov, z manjšim 
čopičem naredili rdeč smrček, nato pa še s črnim 
svinčnikom narisali rogovje in oči ter z zelenim 
svinčnikom napisali Vesele praznike. 

Kuharska delavnica in predavanje sta bila pika na 
i decembrskemu vzdušju, saj je društvena dvora-
na še nekaj dni dišala po sladkem. Gospa Emilija 
je pripravila domače buhteljne in jih spekla kar v 
dvorani. Vse predavanje so se nam cedile sline, na 

Vsi smo z veseljem ustvarjali venčke in se zraven prijetno zabavali.

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Udeleženci kuharske delavnice
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koncu pa smo le lahko pokusili dobroto: buhteljni 
so bili mehki kot puhek, ravno prav sladki in so se 
kar topili v ustih. Gospa Emilija nam je med preda-
vanjem in delavnico (pokazala nam je, kako se zelo 
preprosto dela kvašeno testo) razkrila številne ku-
harske trike in načine, kako si olajšati vsakodnevno 
kuhanje. Naj naštejem zgolj nekaj zanimivosti, ki 
nam jih je povedala: papirja za peko ni priporočlji-
vo uporabljati, raje dobro namastimo pekač, saj 
papir ni zdrav – povoskan je s strupenimi snovmi, 
ki otrokom, pa tudi odraslim, povzroča alergije. 
Najboljše posode za peko so iz emajla ali steklene, 
izogibajmo se teflonu. V kvašeno testo vedno vliva-
mo toplo mleko ali vodo, če pečemo z belo moko; 
če pa pečemo s črno moko, potem je najbolje, da 
je tekočina, ki jo uporabljamo, vroča. Testo, ki smo 
ga zamesili, je lahko v vrečki v hladilniku 24 ur – 
če je predolgo na toplem, postane kislo. Namesto 
belega sladkorja je bolje uporabljati med, name-
sto vaniljevega sladkorja, ki vsebuje zgolj umetno 
aromo, pa nam je priporočala, da uporabimo kar 
pravi strok vanilje ali nariban olupek pomaranče 
ali mandarine ali limone. Ko uporabljamo pečico, 
lahko hrano, ki jo pečemo, damo kar v mrzlo pe-
čico in smo tako bolj ekološki. Razlika je le v tem, 
da pečemo pri 220 °C, enako časa. Odsvetovala je 
uporabo ventilatorja, saj ta suši in je potem pecivo 
ali karkoli že pečemo, suho, kar je seveda škoda, če 
smo se trudili, da bi bilo mehko in sočno. Poudarila 
je, kako pomembno je pitje vode; če se npr. poču-
timo utrujene, je najbolje spiti kozarec ali dva vode 
in takoj se bomo bolje počutili. Paziti moramo tudi 
na vlažnost zraka doma in v delovnem okolju, pre-
dlagala je nakup hidrometra poleg termometra 
– vlažnost mora biti od 40- do 60-odstotna, da je 
idealno. Predlagala je, da damo v prosto, če ima-
mo presuh zrak, posodice z vodo in soljo, saj sol 
blagodejno vpliva na dihala. Povedala je, da lahko 

v posodice damo tudi kakšen čaj, še posebno če 
smo prehlajeni ali si želimo odišaviti prostor. To in 
še več je gospa Emilija delila z nami. Bilo je resnič-
no zanimivo, poučno in zabavno. Izkazalo se je, da 
so naši člani izredno radovedni in zelo radi kuhajo, 
saj so nenehno postavljali vprašanja. Emiliji Pavlič 
se zahvaljujemo za tako čarobno in dišečo sredo.

Zadnja družabna sreda v letošnjem letu pa je mini-
la v sproščenem in slavnostnem razpoloženju. Žen-
ske so napekle toliko peciva, da že nismo vedeli, 
kam naj ga odlagamo, in mize so se šibile pod težo 
dobrot. Uvod v druženje sta pripravila otroka, ki 
sta nam odkretala čudovito pesem Božična pravlji-
ca. Nato nas je toplo pozdravila predsednica Darja 
Mujkanovič, ki je povedala nekaj uvodnih besed. 
Zatem je predsednik športne sekcije Aljoša Delo-
što podelil priznanja najuspešnejšim športnikom 
leta: Aleksandri Prelaz in Ivanki Vincek za doseže-
no tretje mesto na ekipnem državnem prvenstvu 
za ženske, Borisu Škodi in Stjepanu Vincku za dose-
ženo tretje mesto na državnem prvenstvu gluhih 
v balinanju – moške dvojice, in še enkrat Stjepanu 
Vincku, ki je dosegel tretje mesto na državnem pr-
venstvu gluhih v balinanju posamezno. 

Sledila je pojedina: slastni narezki, sokovi, aperitivi 
in domače sladice, ena boljša od druge … Za konec 
smo igrali še tombolo in zmagovalci so prejeli lepe 
sladke nagrade. Zabava se je potegnila malce dlje 
kot običajno, saj je bil to dan, ko smo se, vsaj ve-
čina, videli zadnjič letos in smo se morali posloviti, 
kot se spodobi: z objemi in lepimi željami.

Naj bo v novem letu korak odmeven, beseda po-
gumna, življenje iskrivo, ustvarjalno in polno!

Nika KorsičPozdrav predsednice Darje Mujkanović

Pozabavali smo se ob igranju tombole.
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Skorajda ne moreš verjeti, kako hitro mine čas. 
Mislil bi, da si še včeraj praznoval božič in novo 
leto 2018 – in zdaj praznujemo že 2019.! 

V DGN Celje smo se tudi tokrat zbrali v društvu, da 
smo malo pregledali, kaj vse s(m)o počeli v tem letu, 
se pozdravili, poklepetali in izmenjali dobro voljo 
ter osebna voščila za prihajajoče praznične dni. 

Hiša, ki je popoldne običajno tiha, se je proti večeru 
vse bolj polnila, ko so prihajali naši člani. Nekateri 
med njimi se že dolgo niso videli, zato ni manjkalo 
navdušenih objemov in vprašanj, kako se kdo ima, 
kaj počne in kakšne načrte ima za prihajajoče dni. 
Prišlo je več ljudi, kot smo pričakovali, tako da so 
naši fantje iz prvega nadstropja prinesli še eno mizo. 

Besedo je najprej dobila naša sekretarka Sibila 
Čater, ki je na kratko povzela, kaj se je v društvu 
dogajalo v letu 2018. In verjemite, dogajalo se je 
veliko! Od športa in kulture do izobraževanja in 
dobrodelnosti in še kaj bi se našlo. Potem pa je 
besedo prevzel naš predsednik Aleš Peperko, ki se 
je članom zahvalil za njihovo sodelovanje in jim za-
želel miru in sreče ter da bi si v prihajajočem letu 
drznili sanjati, predvsem pa uresničiti svoje najdrz-
nejše sanje – ker gluhota nikoli ne sme biti razlog, 
da bi odnehali v iskanju naših sanj, četudi so še 
tako nemogoče. 

Prijetno nas je presenetila tudi naša »uradna« tol-
mačka za ta večer, Gabrijela Jurkošek, ki je ob glas-

beni spremljavi občuteno odkretala pesem Kdo še 
verjame pevke Nine Pušlar. Lepa pesem se je mar-
sikoga dotaknila srca. 

Nato se je začel težko pričakovani zabavni del. Ob 
hrani in pijači so stekle roke – in tudi jeziki, odvis-
no pač, kako je kdo komuniciral, in v smehu, dobri 
volji ter med lepimi občutki smo se spominjali raz-
ličnih prigod iztekajočega se leta, marsikdo pa je 
povedal tudi, kaj načrtuje za leto, ki šele prihaja. 

Druženje smo končali ob desetih zvečer, ko je ne-
katere od nas ura končno opomnila, da je čas za 
odhod. Vsekakor pa niti tukaj niso manjkale dobre 
želje in topla voščila za prihajajoče praznike, s trd-
nimi obljubami, da se v novem letu čim prej spet 
vidimo. 

DGN Celje

Zaključek leta 2018 v DGN Celje

ZAHVALA
V 85. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

MILAN PERME.
Ob boleči izgubi se domači iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 

in drugim, predvsem pa članom društva Auris, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za izrečena sožalja, sveče in rože. Prav tako se zahvaljujemo osebni asistenci društva Auris Kranj, 
patronažni službi doma upokojencev Kranj, zdravstvenemu osebju Splošne bolnice Jesenice za izrečeno 
sožalje, pogrebni službi Komunala Kranj, pevcem, predsednici društva Auris Kranj ge. Alenki Dobnikar 
za poslovilni govor in Zlati Crljenko za tolmačenje. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoča Jožica Perme in vsi njeni

Dvorano smo zapolnili do zadnjega kotička
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France Prešeren danes velja za največjega slo-
venskega pesnika. Del njegove pesmi Zdravljice, 
napisane leta 1844, je besedilo državne himne 
Republike Slovenije, 8. februar kot obletnica nje-
gove smrti pa osrednji državni kulturni praznik. V 
manjšem obsegu praznujemo tudi obletnico nje-
govega rojstva kot Ta veseli dan kulture. Prešer-
nova podoba je krasila bankovec za tisoč tolarjev, 
obris njegovega portreta in rokopis prvega verza 
himne pa imamo na kovancu za 2 evra. Prešerno-
ve spomenike lahko najdemo v različnih krajih po 
Sloveniji, najznamenitejši pa je spomenik v Ljublja-
ni, ki stoji na Prešernovem trgu in gleda v kamnito 
Julijo na stavbi.

Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v 
bogato Primičevo Julijo, ki ji je posvetil Sonetni ve-
nec (1834) in nekatere druge ljubezenske pesmi, 
je bila polna raznovrstnih preizkušenj. Njegovi pri-
jatelji so umirali drug za drugim, kot pesnik pa v 
času svojega življenja ni bil priznan. V zadnjih letih 
življenja se je vse bolj spopadal z malodušjem in 
težavami z alkoholom, ki je nazadnje povzročil nje-
govo smrt.

Sodelavci Spletne TV, skupine za razvoj slovenske-
ga znakovnega jezika in programa Kultura gluhih 
na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pri-
pravljajo videopredstavo o življenju in delu pesni-
ka Franceta Prešerna v današnjem času in okolju. 

France Prešeren nekoč in danes

Nastopili bodo gluhi akterji, ki bodo v različnih vlo-
gah oseb iz njegovega življenja predstavili njegovo 
celotno življenje na različnih krajih. 

Premierna predstavitev videofilma bo v 
sredo, 6. februarja 2019, ob 18. uri 

na spletni strani Zveze društev gluhih 
in naglušnih Slovenije (www.zveza-gns.si). 

Društvom gluhih in naglušnih Slovenije 
ponujamo priložnost, da na ta dan 

v počastitev največjega slovenskega pesnika 
organizirajo kulturni večer za svoje člane 

z ogledom tega filma.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

France Prešeren

http://www.zveza-gns.si
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Slovar SZJ na družbenem omrežju

Slovar slovenskega znakovnega jezika ima aktiv-
no stran na družbenem omrežju Facebook, kjer si 
lahko ogledate nove kretnje, ki nastajajo in jih raz-
vijajo v skupini za razvoj slovenskega znakovnega 

jezika, ki deluje na Inštitutu za razvoj SZJ pri Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Najdete nas 
na spletni povezavi www.facebook.com/szjsi.

Iskalnik
Iskanje videoposnetkov po besedah ali 
besednih zvezah

Kategorije
Iskanje videoposnetkov po kategorijah, 
tematskih sklopih, pravljicah, mednarodnih 
kretnjah in učnih primerih

Govor
Iskanje videoposnetkov s pomočjo govora

Kviz
Opravljanje kvizov za utrditev znanja pisane 
besede in znakovnega jezika

QR
Čitalec QR kod za ogled videoposnetkov szj

Gluhoslepi
Prilagoditev kontrasta in velikosti pisave za 
gluhoslepe

Slovar SZJ
Slovar slovenskega znakovnega 
jezika Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije tudi na voljo 
kot brezplačna mobilna aplikacija.

ZDGNS

www.szj.si szjsi

http://www.facebook.com/szjsi
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Gluhi kegljači – najboljša ekipa invalidov 
leta 2018

Na slavnostni prireditvi v hotelu Austria Trend v 
Ljubljani je 11. decembra 2018 Zveza za šport in-
validov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS – 
POK) podelila priznanja najboljšim športnikom in-
validom v letu 2018.

Športnica leta 2018 je Tanja Glušič, gluhoslepa 
plezalka, ki si je priznanje zaslužila z nastopi na le-
tošnjem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer 
si je priplezala tretje mesto. Športnik leta 2018 je 
postal plavalec Darko Đurić, ki je blestel na evrop-
skem prvenstvu v plavanju z zlatom na 50 metrov 
prosto in bronom na 200 metrov prosto.

Za najboljšo športno ekipo 2018 so razglasili ke-
gljaško reprezentanco gluhih Slovenije s kapeta-

nom Alešem Peperko na čelu. Poleg njega so v 
ekipi še Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Esad 
Hadžiagić in Robert Marolt. Nagrado so dobili za 
osvojeno prvo mesto in naslov evropskega prvaka 
na evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju v av-
strijskem Ritzingu.

Priznanje za perspektivnega športnika sta letos 
dobila dva slovenska tekmovalca: gluha atletinja 
Iris Breganski in smučar Jernej Slivnik. Atletinja je 
na evropskem mladinskem prvenstvu v Sofiji osvo-
jila tri medalje, parasmučar pa je bil udeleženec 
zadnjih zimskih paraolimpijskih iger v Pjongčangu, 
kjer je končal na 12. mestu.

»Prepričan sem, da bomo v prihodnjem letu še po-
gosteje opozarjali na paraolimpijske igre. Čakajo 
nas še zimske olimpijske igre gluhih in igre speci-
alne olimpijade, tako da podobno kot letos ne bo 
odmora,« je za leto 2019 napovedal Damijan Lazar, 
predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijskega komiteja.

Nagrade najboljšim športnikom sta podeljevala dr. 
Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in 
šport, ter Alojz Kovšca, predsednik Državnega sve-
ta Republike Slovenije.

Anton Petrič

Darko Đurić in Tanja Glušič

Zlati fantje Aleš Peperko, Esad Hadžiagić, Dragutin Draganjac, Ro-
bert Marolt in Tomaž Klemen

Jernej Slivnik in Iris Breganski
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Izbrani najboljši gluhi športniki leta 2018

Kot vsako leto je Športna zveza gluhih Slovenije 
(ŠZGS) ob koncu leta na prednovoletnem sreča-
nju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v 
četrtek, 13. decembra, razglasila najboljše gluhe 
športnike in ekipe v letu 2018. Najboljši športniki 
so prejeli velike plakete ŠZGS. Sekretar ŠZGS Anton 
Petrič je nanizal pomembne dogodke v letu 2018 
in skupaj s predsednico ŠZGS Sabino Hmelina sta 
vsem športnicam in športnikom in drugim zaže-
lela veliko sreče, uspehov in dobrih rezultatov na 
različnih tekmovanjih ter dobrega zdravja brez po-
škodb v letu 2019.

Športnica leta 2018:

Iris Breganski za osvojena naslova evropske mla-
dinske prvakinje v metu kopja in skoku v višino ter 
drugo mesto v suvanju krogle na evropskem mla-
dinskem prvenstvu gluhih v atletiki v Sofiji (Bolga-
rija). Iris trenira v atletskem klubu AD Kronos pod 
vodstvom trenerke Romane Kuhar. Mojca Bregan-
ski, mati, ki ves čas budno spremlja njene treninge, 
je bila z njo v Bolgariji kot trenerka in je prejela 
malo plaketo ŠZGS.

Športnik leta 2018:

Tadej Enci, atlet kluba AK Velenje, za četrto me-
sto v teku na 400 metrov na evropskem prvenstvu 
gluhih v dvoranski atletiki v disciplini na 400 me-
trov v Gomelu (Belorusija) in za tretje mesto v teku 
na 400 metrov v članski konkurenci na državnem 
prvenstvu Atletske zveze Slovenije. Za njegove 

uspehe je zaslužen tudi trener Gregor Doberšek, ki 
je prejel malo plaketo ŠZGS.

Športna ekipa leta 2018:

Moška kegljaška reprezentanca gluhih v sestavi: 
Aleš Peperko – kapetan, Tomaž Klemen, Dragu-
tin Draganjac, Esad Hadžiagić in Robert Marolt za 
osvojeni naslov evropskega ekipnega prvaka na 
evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju v Ritzingu 
(Avstrija).

Naj športno društvo 2018:

Na podlagi točkovanja uvrstitev športnikov in ekip 
iz društev gluhih in naglušnih Slovenije na državnih 
prvenstvih gluhih 2018 v različnih športnih pano-
gah so največ točk osvojili športniki iz DGN Celje, 
za katero je v njihovem imenu prevzel malo plake-
to ŠZGS naj športnega društva v letu 2018 vodja 
športne sekcije društva Tomaž Klemen.

Dogodek so popestrile Lada Lištvanova, Valeri-
ja Škof in Vanessa Buljubašić s kulturno-pevskimi 
vložki: s pantomimo Šport in priredbo pesmi dua 
BQL in Nike Zorjan v slovenskem znakovnem jezi-
ku z naslovom Ni predaje, ni umika. Športna zveza 
gluhih Slovenije in Zveza društev gluhih in naglu-
šnih Slovenije jim izrekata iskrene čestitke za nji-
hove dosežke.

Anton Petrič

Iris Breganski in trenerka Mojca Breganski s predstavniki ŠZGS

Tadej Enci in Gregor Doberšek ob prevzemu plakete

Člani moške kegljaške reprezentance gluhih ob prevzemu plakete

Tomaž Klemen s predstavniki ŠZGS



posamično 
in ekipno 

 
16. 2. 2019 

 
MDG Ljubljana 
Šahovska zveza 

Slovenije

ŠAH

2. 3. 2019 
 

DOIS Dolenjske 
in Bele krajine 

Košenice ali Livada

BADMINTON M/Ž

ekipno 
 

7. 9. 2019 
 

DGN Južne Primorske 
Balinarsko športno 

društvo Jadran, 
Izola

BALINANJE 

trojice 
 

13. 4. 2019 
 

MDGN Slovenske Konjice 
Bowling Center Strike, 

Maribor

BOVLING

18. 5. 2019 
 

MDGN Velenje 
Nazarje ali Mozirje

DVORANSKI NOGOMET

BALINANJE 
posamično 

 
8. 6. 2019 

 
DGN Podravja Maribor 
BD Angela Besednjaka, 

Maribor

dvojice 
 

1. 6. 2019 
 

DGN Celje 
BŠD Rogaška Crystal, 

Rogaška Slatina

BALINANJE

29. 6. 2019 
 

DGN Ljubljana

ŠPORTNI RIBOLOV

15. 6. 2019 
 

AURIS MDGN 
za Gorenjsko

ORIENTACIJSKI TEK M/Ž

31. 8. 2019 
 

DGN Severne Primorske 
HIT Športni center, 

Nova Gorica

ODBOJKA NA MIVKI M/Ž

Koledar državnih prvenstev gluhih v letu 2019

posamično/ 
dvojice 

 
16. 3. 2019 

 
DGN Severne Primorske 

Bowling center  
Magma X, 
Kromberk

BOVLING

30. 3. 2019 
 

DGN Podravja Maribor 
ŠD Kidričevo

ODBOJKA M/Ž


