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Sprejem predstavnikov ZDGNS pri
predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju
Prva gluha doktorica znanosti
Izvajanje posebnih socialnih programov v letu 2018

Obvestilo
uredniškega odbora
Pred vami je februarska številka glasila Iz sveta
tišine, v kateri boste našli zanimivosti iz življenja
gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim
vsadkom. Prejšnja številka je bila posvečena dogodkom, ki so jih Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije in društva organizirali ob koncu leta, ter
podelitvi priznanj najboljšim gluhim športnikom in
športnikom invalidom. V tokratni številki glasila boste našli zanimivosti in informacije o izvajanju posebnih socialnih programov, kulturnih in športnih
projektov, ki jih je Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije izvedla v preteklem letu. Ne prezrite niti
najave kulturnih projektov in mednarodnih športnih aktivnosti, ki so v načrtu v letošnjem letu, v
glasilu pa poleg rednih rubrik najdete tudi številne
koristne in zanimive informacije.
Vljudno vas vabimo, da soustvarjate naše glasilo
Iz sveta tišine. Svoje prispevke s priloženimi fotografijami pošljite na e-naslov: urednistvo.ist@
zveza-gns.si.
Če se vam zdi naše glasilo zanimivo in ga želite brezplačno prejemati, nam pišite na e-naslov: urednistvo.ist@zveza-gns.si ali pa svoje ime, priimek 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 programu 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 fotografije treba upoštevati naslednje nastavitve na
posameznih napravah: če so digitalne fotografije posnete s fotoaparatom, izberite nastavitev
kakovosti slike HQ (3072 x 2304) ali SHQ (3072
x 2304).
Nekateri profesionalni fotoaparati imajo za nastavitev kakovosti slike črko L (Large). Tovrstne
fotografije so običajno v formatu .jpg, kar ustreza zahtevam našega glasila. Če pošiljate skenirane predloge, resolucijo (kakovost slike) nastavite
na 300 dpi, širina pa naj bo vsaj trinajst centimetrov. 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 navodilom, bomo prisiljeni zavrniti oziroma jih objaviti
brez fotografij.

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

Nekatere pomembne informacije iz časopisa pripravljamo tudi v slovenskem znakovnem jeziku
(SZJ). Pri nekaterih člankih v glasilu Iz sveta tišine boste našli QR-kodo in z nameščeno aplikacijo Slovar SZJ si boste lahko članek ogledali na
mobilnih napravah v obliki videoposnetka v SZJ.
Bralnik QR-kode je dostopen na aplikaciji slovarja SZJ. Navodila za prenos aplikacije in uporabo
QR-kode so napisana na strani 29. Ker so video
posnetki namenjeni gluhim uporabnikom SZJ,
niso opremljeni z zvokom. Želimo vam prijetno
branje.
Uredništvo
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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 posameznih 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
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Uvodnik
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta
2007 razglasila 3. marec za mednarodni dan skrbi za
sluh in ga z leti preimenovala v svetovni dan sluha.
Letos ga praznujemo pod geslom Preveri svoj sluh.
Predvsem bi radi poudarili pomembnost zgodnjega odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije okvare
sluha. Številni ljudje živijo z neugotovljeno okvaro
sluha, pogosto se svoje okvare sploh ne zavedajo in
ne vedo, da jim manjkajo nekateri zvoki in besede.
Preverjanje stanja sluha in sposobnosti razumevanja je prvi korak k reševanju tega vprašanja.
Že vsak deseti Evropejec ima težave s sluhom
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je
na svetu 466 milijonov ljudi ali 5 % svetovne populacije z okvaro sluha. V Evropi se blaga okvara, torej izguba sluha na ravni 25 dB, pojavlja že pri 16 %
odraslih v starosti od 18 do 85 let. Po izračunih se
tako s to težavo spopada že več kot 71 milijonov
prebivalcev Evropske unije (EU), od tega jih ima 55
milijonov, kar pomeni od 10 do 12 % populacije,
izgubo sluha v govornem območju, torej za uspešno komunikacijo in razumevanje že potrebujejo
ustrezne slušne pripomočke. Skrbi pa podatek, da
naj bi bilo v EU kar 30 milijonov ljudi, ki imajo izgubo sluha, vendar niso vključeni v zdravljenje ali
rehabilitacijo.
Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v Sloveniji približno 70.000
uporabnikov slušnih aparatov, na leto pa se izda
približno 18.000 novih slušnih aparatov. V Sloveniji
je približno 10 % oseb z okvaro sluha, od katerih jih
ima samo malo več kot tretjina prepoznano okvaro sluha.
Okvaro sluha najprej opazimo kot težave pri razumevanju pogovora. Pogovor sicer slišimo, a ga ne
razumemo, še posebno ne v hrupnem okolju. Sogovornika zato pogosteje prosimo, da ponovi, kar
je povedal. Okvaro sluha lahko povzročijo številni
vzroki, od nezgode do bolezni. Ljudje, ki se spoprimejo z okvaro sluha, imajo pogosto občutek
odrezanosti od sveta. Otroci z okvaro sluha pri
pouku porabijo veliko več energije zaradi napora
pri poslušanju, zato so prej in bolj utrujeni. Problem je še večji v hrupni učilnici. Zgodnje odkrivanje okvare, preprečevanje nadaljnjih okvar in hitra
strokovna pomoč lahko precej zmanjšajo posledice in izboljšajo stik z okolico. Navajeni smo, da
se izguba sluha pojavi z leti. Vse več motenj sluha

pa strokovnjaki v zadnjem času opažajo tudi med
mlajšimi prebivalci. Predvsem mlajše generacije so
daljši čas izpostavljene visokim ravnem zvoka zaradi preprostejšega poslušanja glasbe po slušalkah
prenosnih predvajalnikov glasbe.
Ne čakajte: preverite svoj sluh
Marsikje v Evropi je treba pregled sluha plačati,
zato v številnih evropskih državah 3. marca potekajo akcije testiranja sluha in svetovanja. Zgod
nje preverjanje sluha je še posebej pomembno
pri otrocih, ker okvara sluha negativno vpliva na
otrokov jezikovno-govorni, kognitivni in socialno-čustveni razvoj. Jezikovni razvoj otroka se namreč
začne s poslušanjem in ne z govorom. V Sloveniji je
testiranje sluha brezplačno v okviru zdravstvenih
storitev, ki se krijejo z naslova zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni sistem v naši državi zagotavlja
tudi preventivne preglede otrok, mladine in delovno aktivnega prebivalstva. Prav tako lahko vsakdo,
ki ima okvarjen sluh v govornem območju in urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno
pridobi slušni aparat, ki ga financira ZZZS.
Bistvena je ozaveščenost
Svetovni dan sluha je namenjen ozaveščanju in
spodbujanju razmišljanja o ustreznih strategijah
na področju javnega zdravja, ki bi pripomogle k
zmanjšanju razširjenosti izgube sluha. Pri teh prizadevanjih bi po mnenju WHO morali sodelovati
tako službe za javno zdravje, organizacije različnih
socialnih storitev in izobraževalne ustanove skupaj
s civilnimi združenji oseb z okvaro sluha. Zavedati
se je treba, da število oseb z okvaro sluha narašča,
saj se populacija stara, in da brezbrižen odnos do
skrbi za sluh povzroča tudi finančno in gospodarsko škodo.
Zveza društev gluhih in naglušnih se aktivno vključuje v preprečevanje okvare sluha ter promocijo za
njeno zdravljenje in rehabilitacijo, z izvajanjem posebnih socialnih programov, ki vključujejo predavanja, okrogle mize, informiranje, ozaveščanje širše
javnosti, svetovanje, pomoč posamezniku in drugo.
Pomembno je, da so ljudje ozaveščeni, kaj je okvara sluha, kako jo je mogoče preprečiti in kako ukrepati ob njenem nastanku.
Adem Jahjefendić, urednik
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»Če hočete pri svojem delu napredovati,
poskušajte nemogoče.« (Bette Davis)
Poročila za Ministrstvo za kulturo in FIHO
Januar je vsako leto posvečen pisanju in pripravi
poročil za preteklo leto. Vzporedno se pripravljajo
tudi finančna poročila. Vsa ta gradiva bodo v kratkem pregledali vsi naši organi, obenem pa jih moramo predložiti tudi vsem našim financerjem.
Sklep FIHO in seja UO ZDGNS

23. september, mednarodni dan znakovnih jezikov

Prejeli smo sklep Fundacije FIHO in se sestali na sestanku sekretarjev in predsednikov ter nato še na
seji UO ZDGNS, kjer smo obravnavali sklep FIHO in
sprejeli sklep glede delitev sredstev na lokalni ravni.

Dopis ZDGNS na ZZZS glede imenovanja članov
komisije za medicinske pripomočke iz skupine
slušni aparati
Pozvali smo generalnega direktorja ZZZS, da v
skladu s svojimi pooblastili in akti začne postopek
imenovanja članov komisije za medicinske pripomočke iz skupine slušni aparati.

Spremembe Zakona o fundaciji FIHO in FŠO v RS,
NSIOS imenoval posebno delovno skupino
Ministrstvo za šolstvo je imenovalo posebno delovno skupino za spremembo zakona o obeh fundacijah, ki neposredno financirata delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij v RS.
NSIOS je imenoval posebno delovno skupino za
spremljanje tega zakona in jo pooblastil, da v skladu z aktivnostmi podaja ustrezne predloge.
21. september – mednarodni dan gluhih v organizaciji DGN Celje
V soboto, 21. 9., bomo imeli vsakoletni mednarodni dan gluhih v organizaciji DGN Celje. Stekle so
prve priprave na ta osrednji dogodek v Sloveniji.
23. september – mednarodni dan znakovnih jezikov: Pravice znakovnega jezika za vse
Svetovna zveza gluhih je razglasila moto mednarodnega dneva znakovnih jezikov, in sicer: Pravice
znakovnega jezika za vse. Aktivnosti na to temo
bodo potekale vse leto.
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Inštitut za slovenski znakovni jezik in Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: eSSKJ
ZDGNS in Inštitut za SZJ sta prejela posebno povabilo ZRC SAZU za sodelovanje pri tretji izdaji
Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ), da
bi temeljni enojezični razlagalni slovar slovenščine
povezali s slovarjem SZJ in s tem izdali novo izdajo
Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Projekt smo
podprli in ponudili vse svoje vire za sodelovanje.
SZJ na portalu Termania
Ministrstvo za kulturo financira razvoj portala Termania, ki bo vključil vse največje slovarje v Sloveniji. Počaščeni smo, da smo se dogovorili za sodelo-

S sekretarjeve mize
vanje in da so stekli postopki za vključitev slovarja
SZJ v omenjeni portal Termanie. Gre za novo prepoznavnost strokovnega dela na področju razvoja
SZJ.

Slovar SZJ v Slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS
Prepoznavnost slovarja SZJ se je prenesla še uradno v slovenski knjižnični informacijski sistem
COBISS, kjer si lahko ogledate tudi vse druge vire
ZDGNS na področju SZJ.
Slovar SZJ ima dodeljeno mednarodno standardno serijsko številko ISSN
Spletni slovar SZJ je prejel mednarodno standardno serijsko številko ISSN in se s tem izpostavil tudi
na mednarodnem področju.

Slovar SZJ v sistemu COBISS

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel predsednika ZDGNS Mladena Veršič
Predsednik Republike Slovenije je na pogovor
sprejel predsednika Mladena Veršič ter se seznanil s pobudo ZDGNS o umestitvi slovenskega
znakovnega jezika v Ustavo RS. Predsednik RS je
podprl umestitev slovenskega znakovnega jezika
v Ustavo Republike Slovenije. Ker so že štiri države v EU umestile nacionalni znakovni jezik v svoje
ustave, bi s to spremembo Slovenija postala peta
država v EU, ki bi imela svoj nacionalni znakovni
jezik zapisan v ustavo. Mladen Veršič je seznanil
predsednika RS, da se ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija
Klampfer zaveda pomembnosti komunikacije in
jezika za gluhe, naglušne in gluhoslepe ter sporazumevanja za socialno vključevanje in uveljavljanje
temeljenjih človekovih pravic, zato podpira pobudo ZDGNS za spremembo ustave. Ob tem je predsednik ZDGNS poudaril, da je vlada sklenila, da bo

Sprejem predstavnikov ZDGNS pri predsedniku Republike Slovenije
Borutu Pahorju

v državni zbor poslala predlog za vpis slovenskega
znakovnega jezika v Ustavo RS. MDDSZEM za sejo
vlade že pripravlja gradivo za obravnavo umestitve SZJ v ustavo. Predsednik ZDGNS, ki je izrazil zadovoljstvo nad potekom dela, si želi, da bo vlada ta
predlog po obravnavi na svoji seji čim prej vložila v
postopek v DZ. Oktobra in novembra 2018 je predsednik ZDGNS seznanil s pobudo ZDGNS različne
poslanske skupine v DZ, ki so to pobudo podprle
in ji napovedale podporo, ko bo postopek uradno
v DZ. 14. 11. 2018 (ob dnevu slovenskega znakovnega jezika) se je s to pobudo seznanil predsednik
DZ, mag. Dejan Židan. 15. 11. 2018 se je s to pobudo seznanil predsednik Državnega sveta RS, Alojz
Kovšca. Oba sta omenjeno pobudo podprla. 20.
1. 2018 je predsednik ZDGNS s pobudo in potekom seznanil predsednika vlade Marjana Šarca.
Premier je pobudo podprl in napovedal začetek
postopkov na vladi ter vložitev uradne pobude
za spremembo ustave v DZ. Z umestitvijo slovenskega znakovnega jezika v ustavo se pričakuje, da
država prizna slovenski znakovni jezik kot avtohton jezik skupnosti uporabnikov slovenskega znakovnega jezika; da je država zavezana oblikovati in
izvajati jezikovno politiko, s katero varuje in razvija
slovenski znakovni jezik, zato da omogoči polno in
učinkovito sodelovanje v družbi osebam, ki zaradi
invalidnosti uporabljajo ta jezik; ter da položaj in
posebne pravice uporabnikov slovenskega znakovnega jezika v Sloveniji ureja poseben zakon. Slovenija bo s spremembo ustave zagotovila ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi bo
gluhim in gluhoslepim uporabnikom slovenskega
znakovnega jezika omogočeno polno uveljavljanje
vseh človekovih pravic in svoboščin, ki jih določa
tudi Konvencija o pravicah invalidov.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti pisno podprla prizadevanja
ZDGNS za umestitev SZJ v Ustavo RS
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Mesec usklajevanja z MDDSZEM in Vlado RS glede gradiva za spremembo Ustave RS
Februarja pričakujemo, da bo Vlada RS obravnavala gradivo MDDSZEM glede predloga za spremembo Ustave RS. Kot smo seznanjeni, potekajo
medresorska usklajevanja in nestrpno pričakujemo dan, ko bo Vlada RS obravnavala omenjeni predlog ustave.
Dan odprtih vrat FIHO in 20-letnica delovanja
fundacije FIHO
S predstavitvenim prostorom smo aktivno sodelovali na dnevu odprtih vrat FIHO. Predstavile so

se invalidske in humanitarne organizacije, ki jih
financira fundacija FIHO. Zvečer pa smo se udeležili slavnostne akademije ob 20-letnici fundacije
FIHO.
Zgodovinski dan 31. 1. 2019: prva izplačila komunikacijskega dodatka
Vse osebe z okvaro sluha so imela prvič na računu
nakazana sredstva za komunikacijski dodatek. Vsi,
ki ste vložili vlogo za komunikacijski dodatek in ste
že prejeli odločbo, ste na račune dobili nakazilo
za komunikacijski dodatek v višini 146,09 evra, in
to se bo nakazovalo vsak mesec do konca vašega
življenja. O posebnih pogojih in omejitvah smo v
naših medijih že poročali in si jih lahko ogledate na
spletni strani ZDGNS www.gluhi.si.
Še malo hipotetične matematike: Po podatkih
iz društev je v Sloveniji približno 1500 gluhih. Če
upoštevamo, da jih ima približno 1000 pravico do
uporabe slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ),
ter če k temu prištejemo še vse tiste osebe z okvaro sluha nad 95 % po Fowlerju, pridemo hipotetično do številke približno 1200 oseb. Če vsak prejme
146,09 evra mesečno, je to na letni ravni približno
1.740 evrov na osebo, v celotnem znesku za vse
pa več kot 2 milijona evrov letno. Vsi, ki si še niste
uredili vsega potrebnega, to storite čim prej. Več
informacij prejmete v društvih in ZDGNS.

Predstavitveni prostor ZDGNS ob 20-letnici fundacije FIHO
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poznana, je Lions klub zagotovil lepo število udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili izzivom, s
katerimi se spopadajo osebe z okvaro sluha.
Sestanek vodij kulturnih sekcij društev na ZDGNS –
program kulture za leto 2019
Na rednem letnem sestanku so pregledali dejavnosti preteklega leta in postavili smernice dela za
leto 2019.
Sekretariat Športne zveze gluhih – program za
leto 2019
Sekretariat se je sestal na redni seji in prvič po volitvah na predsedstvu ŠZG je kot podpredsednica
ŠZG sodelovala nova članica sekretariata Aleksandra Prelaz. Začrtali so tudi državna prvenstva in
mednarodna tekmovanja za leto 2019.
Priročnik Tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha

Posebna izdaja ZDGNS: Tehnični pripomočki za
osebe z okvaro sluha
Na ZDGNS zelo pogosto prejemamo vprašanja o
urejanju tehničnih pripomočkov. Ker želimo opolnomočiti in polno informirati naše uporabnike,
smo pripravili posebno zloženko za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom, v
kateri si lahko pogledajo, katere pripomočke sofinancira država in kakšni so postopki za pridobitev te pravice. Zahvaljujemo se nekaterim donatorjem, ki so finančno podprli izdajo zloženke, in si
želimo, da doseže čim širši krog uporabnikov.
Sodelovanje ZDGNS z Lions klubom Rogaška
Zaradi dobrega sodelovanja z nekaterimi člani Lions kluba Rogaška smo izvedli predstavitev delovanja ZDGNS in problematiko življenja in dela oseb
z okvaro sluha. Čeprav je tema razmeroma manj

Aleksandra Prelaz

Reorganizacija dela na Inštitutu za slovenski znakovni jezik
Zaradi vse večjega obsega dela, raziskovanja in
ustvarjanja novih vsebin in projektov na področju
razvoja SZJ ter čedalje intenzivnejšega sodelovanja s partnerji in sodelavci na področju jezikoslovja
smo na Inštitutu za SZJ za večjo učinkovitost in izboljšano organizacijo reorganizirali delo v pet od-

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti
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S sekretarjeve mize
delkov in v vsakem od njih postavili posebne skupine. Tako bomo lahko še bolj razširili delo in tudi
pokazali še več dobrih rezultatov. V preteklosti
smo začeli sodelovati z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana in Združenjem tolmačev za slovenski
znakovni jezik, narava dela in raziskovanja pa nas
je povezala s partnerji, kot so ZRC SAZU – Inštitut
za slovenski jezik Frana Ramovša, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, pedagoške fakultete v
Ljubljani, Kopru in Mariboru, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Državni izpitni center RS, Agencija RS za raziskovalno dejavnost.
Inštitut za slovenski znakovni jezik: pet oddelkov
in posebne strokovno-raziskovalne skupine
V letu 2019 se začenja posebno poglavje v razvoju SZJ. Razvoj SZJ zahteva reorganizacijske spremembe za še kakovostnejše raziskovalno delo na
področju znakovnega jezika. Tako se je oblikovalo
pet oddelkov:
• Šola slovenskega znakovnega jezika
• Center za razvoj SZJ
• Slovarji
• Center za izobraževanje SZJ
• Certificiranje SZJ (SEJO/CEFR)
Vsak oddelek ima strokovne in raziskovalne skupine, ki bodo skrbele za nemoteno izvajanje dela na
področju SZJ. Kmalu bomo organizirali predstavitev dela in povabili vse zainteresirane sodelavce k
sodelovanju.

• Evropsko jezikovno priznanje, Evropska komisija, 2012
• Dan slovenskega znakovnega jezika – 14. november, Vlada RS, 2014
• Slovar SZJ na portalu Jezikovna Slovenija, Ministrstvo za kulturo, 2014
• Zlata hruška, Mestna knjižnica Ljubljana, 2017
• SZJ v registru nesnovne kulturne dediščine RS,
Ministrstvo za kulturo, 2017
• Desetnica, Društvo pisateljev Slovenije, 2018
• SZJ v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ
3), ZRC SAZU – Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša, 2018
• SZJ na portalu Termania, Ministrstvo za kulturo, 2018
• Slovarju SZJ se dodeli mednarodna standardna
serijska številka ISSN
• Slovar SZJ v Slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS

SZJ kot nesnovna kulturna dediščina

V pričakovanju so nekateri strateški dokumenti,
kot so:
• umestitev SZJ v šolski prostor,
• izbirni predmet SZJ v OŠ,
• nacionalni program za jezikovno politiko 2019–
2023,
• umestitev SZJ v Ustavo RS.
ZDGNS izdaja potrdila o usposobljenosti za uporabo nekaterih tehničnih pripomočkov

Raziskovalna skupina Inštituta za SZJ

Posebni dosežki in priznanja za delo na področju
razvoja SZJ
Prvo priznanje za ZDGNS je bilo že leta 2002, ko je
Združenje tolmačev, ko je še delovalo pri ZDGNS,
prejelo Evropsko jezikovno priznanje za slovar SZJ.
Sledila so še številna druga priznanja, na primer:
• Nacionalno jezikovno priznanje, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 2009

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov
(ZIMI) in Pravilnikom o tehničnih pripomočkih ter
prilagoditvi vozila izdaja potrdila o usposobljenosti za uporabo s pravilnikom določenih nekaterih
tehničnih pripomočkov. Vloge pregledajo trije izvedenci za tehnične pripomočke in izdajo potrdila.
V letu 2018 smo prejeli 45 vlog, ki so jim bila na
podlagi postopka tudi pozitivno izdana potrdila.
Vse podrobnejše informacije o vlogi in postopku
lahko pridobite tudi na spletni strani ZDGNS.
Matjaž Juhart
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Aktualno
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Priročna video slovnica slovenskega
znakovnega jezika
Projekt Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika se je uradno začel 11. januarja
2018. Razdeljen je na tri faze: raziskovanje, pripravo učnega gradiva in uporabo učnega gradiva. V
letu 2018 smo končali prvo fazo in se lotili druge. V
letu 2019 jo bomo dokončali in nato začeli še tretjo, celoten projekt pa se konča avgusta 2019. Projekt izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Člani raziskovalne skupine pri svojem ustvarjalnem delu in diskusiji
v maju 2018

Člani raziskovalne skupine si bodo leto 2018 zapomnili po tej fotografiji, predvsem pa po novih spoznanjih in odkritjih, do katerih so
se dokopali na srečanjih.

Raziskovanje
Od januarja do junija 2018 se je srečevala posebna raziskovalna skupina. Ta srečanja so imela več
ciljev:
1. Izobraževanje: člani raziskovalne skupine smo
spoznavali, kakšni so jezikoslovni pristopi (metodologije) k proučevanju znakovnih jezikov.
2. Opisovanje: člani raziskovalne skupine smo z
uporabo pridobljenih znanj na področju metodologije poskušali opisati jezikovne značilnosti
SZJ.
3. Razlaganje: člani raziskovalne skupine smo poskušali najti razlago za opisane značilnosti v SZJ.
Konference
V juniju 2018 smo člani raziskovalne skupine obiskali Benetke in se udeležili mednarodne jezikoslovne konference o znakovnih jezikih (FEAST). Bili
smo osupli nad visoko ravnjo prispevkov. Hkrati pa
smo navdušeno ugotavljali, da smo veliko tem in
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strokovnih izrazov že poznali prav s srečanj raziskovalne skupine. Gluhi člani so bili posebej veseli
vseh predstavitev, ki so jih imeli gluhi raziskovalci. Med odmori in v prostem času so se povezali z
njimi in stkali nekaj novih prijateljstev. Presenetilo
pa nas je tudi strokovno in kvalitetno tolmačenje v
mednarodni znakovni jezik.

Člani raziskovalne skupine med predavanji na jezikoslovni konferenci junija 2018 v Benetkah

V septembru 2018 smo člani raziskovalne skupine
Priročno video slovnico slovenskega znakovnega
jezika predstavili širši javnosti na novinarski konferenci. Slovenska javnost je projekt zelo dobro
sprejela – novica je bila odmevna celo tako, da je
bil strokovni sodelavec pri projektu izbran za ime
tedna na nacionalnem radiu.

Aktualno
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Konferenco v Benetkah so zaznamovali odlični gluhi predavatelji
ter kakovostno tolmačenje v mednarodni znakovni jezik.

V novembru 2018 smo organizirali mednarodno jezikoslovno konferenco o raziskovanju slovenskega
znakovnega jezika v Ljubljani. Odziv je bil izjemen:
velika dvorana Ministrstva za kulturo je pokala po
šivih. Gluhi in slišeči, tolmači in študenti … vsi so
bili navdušeni nad tujimi in domačimi predavatelji, ki so predstavili različne teme, od znakovnega
reda in klasifikatorjev do ujemanja. Izstopale so
predstavitve, ki so jih slišeči predavatelji podali v
mednarodnem znakovnem jeziku, saj so bile nazorne in jasne. Posebej so gluhi občudovali tiste
predavateljice, ki so tekoče kretale, čeprav so se
znakovnega jezika začele učiti šele kot študentke.

ti v vsebine, namenjene učnim gradivom za učenje
SZJ. Razlage smo najprej izpisali v slovenščini, nato
pa jih skrbno prevedli v SZJ. Razlage v kretnji morajo biti namreč razumljive vsem: starim in mladim, šolarjem in izobraženim, gluhim in slišečim.
To ni lahka naloga: pogosto je najtežje napisati razlago, ki bo preprosta – hkrati pa jasna in zanimiva.
Razlage so namenjeni zlasti gluhim kretalcem, da
spoznajo svoj jezik; pa tudi tistim gluhim, ki maternega jezika nikoli niso zares usvojili, da bodo
lahko začeli kretati. Obenem bodo uporabne tudi
za samostojno učenje ter za poučevanje v šolah in
na tečajih. V veliko pomoč bodo tudi stroki: zdravniški in rehabilitacijski službi, jezikoslovcem, logopedom, študentom in profesorjem.

Sočasno predavanje o znakovnem redu je potekalo v angleščini in
hrvaškem znakovnem jeziku.

Načrti za leto 2019: udeležite se izobraževanja za
uporabo učnih gradiv v marcu 2019

Robert Lah Veršič energično predava na jezikoslovni konferenci o
raziskovanju SZJ.

Priprava vsebin
Spoznanja, ki so jih prinesla raziskovalna srečanja
in konference, smo v drugem delu začeli pretvarja-

V januarju in februarju 2019 snemamo razlage značilnosti SZJ. Marca 2019 začnemo izobraževanje za
uporabo učnih gradiv. K udeležbi vabimo vse gluhe
in slišeče, ki bi želeli poučevati SZJ v šolah in na tečajih ali ga že poučujete. Znanje in gradiva vam bodo
prišla prav, saj so pripravljena posebej za SZJ in podana v lahko razumljivi obliki. Jezikoslovno znanje
ni pogoj! Več informacij bomo objavili naknadno.
Pridružite se nam torej pri opisovanju značilnosti
SZJ in pri pripravi ter uporabi gradiv za učenje in
poučevanje SZJ. Dodatne informacije na spletni
strani www.zveza-gns.si, po telefonu 01/500 15
00 in e-pošti info@zveza-gns.si.
dr. Matic Pavlič
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Aktualno

Prva gluha doktorica znanosti
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je doktorirala Marjetka Kulovec, učiteljica znakovnega
jezika na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. S
tem je postala prva slovenska gluha doktorica znanosti. A ni samo prva ženska, je prva gluha nosilka
doktorskega naziva nasploh.

Marjetka Kulovec; foto: Jernej Gnidovec

V svojem doktoratu se je pod mentorstvom red.
prof. dr. Špele Vintar osredotočila na strategije
tolmačenja znakovnega jezika in njihovega vpliva
na razumevanje, saj so se ji ob raziskovanju tega
področja porajala številna vprašanja: »Strategija
oziroma način pomeni, ali gre za dobesedno prevajanje ali, po domače, v znakovnem jeziku. Zraven
so še izpusti ali dodajanje oziroma ekslicitacija oziroma razširjanje, parafiziranje in tudi povzemanje
ter spreminjanje obstoječe kretnje (substitucija),
ko tolmač včasih zaradi hitrosti govora ne sledi; če
učenec ne razume kretnje, tolmač poskuša to drugače pokazati. Na podlagi tega sem lahko raziskovala, in ko sem vse to ugotovila, sem vse skupaj
povezala in dobila teorijo.«
Doktorici Kulovčevi se zdi pomembno razlikovati,
kje tolmač opravlja svoje delo: »Ni enako tolmačiti
v šolskem okolju ali v drugih življenjskih situacijah,
kjer gluhi uporabljajo tolmača. Na primer: učitelj
pripravi predstavitev, zraven je tolmač, in ko kreta,
pove še, naj pogleda v prezentacijo – tolmač povezuje skupaj. To je prva vloga. Povezovanje. In ko
prevaja in opazi iz njegove mimike, da ni razumel,
potem dodaja, vpraša. Učitelj vpraša, tolmač ponovi, da učenec razume. V integraciji pa je odvisno
od gluhih otrok, koliko jezikovne kompetence imajo. Skoraj vsi, ki so iz gluhe družine, dobro obvladajo svoj jezik – SZJ. Edina težava je znanje slovenskega knjižnega jezika. Prav tako je besedilo bogato
in je zanje zahtevnejše. Tudi za tolmače je težko,
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saj včasih nimajo časa, da bi to prilagodili učencu.
Zato mora tolmač, ko učitelj preda gradivo, sam
prebrati, da se pripravi, da lahko spremeni besede,
da lahko parafizira, spremeni ali kaj po dogovoru z
učiteljem. Drugače pa je rezultat boljši pri tistih, ki
imajo dovolj jezikovnega znanja.«
Marjetka Kulovec je bila doktorska študentka programa humanistika in družboslovje, v dolgoletni
pedagoški karieri pa si je nabrala veliko praktičnih
izkušenj na področju slovenskega znakovnega jezika in tolmačenja. Zato je lahko relevantno opredelila ključno hipotezo, pri kateri je iskala odgovor,
ali je pomembno za gluhega otroka, da starši obvladajo znakovni jezik in ali je posledično njegov
govorni razvoj boljši. »Če je gluh otrok gluhih staršev, bolje dojema učno snov v znakovnem jeziku
kot gluh otrok slišečih staršev. Ta hipoteza je delno
potrjena. Delno zato, ker je tudi pri otrocih gluhih
staršev veliko odvisno od nivoja znanja znakovnega jezika njihovih staršev. Odvisno od družine, ne
kretajo vsi enako.«
Identificirala je kar šest različnih vlog tolmača znakovnega jezika: to so povezovalec, spodbujevalec,
pregledovalec, zapisovalec, spraševalec in razlagalec. Vloga tolmača se spreminja glede na okolje tolmačenja in starost tistih, ki jim tolmačijo, pa
tudi glede na to, ali nekdo izhaja iz gluhe ali slišeče
družine. Po ugotovitvah Kulovčeve namreč gluhi
otroci iz gluhih družin bistveno bolj obvladajo znakovni jezik kot gluhi otroci slišečih staršev. »Naletela sem gluhega otroka gluhih staršev, ki ima zelo
bogato jezikovno kompetenco in zelo močan čut za
jezik. Ta zelo napreduje, da, drugi pa povprečno.
Različno. Otroci na Zavodu imajo slabše jezikovne
kompetence, ker so tam skoraj vsi iz slišeče družine. Nočem kritizirati staršev, a govorim kot otrok
slišečih staršev: starši se preveč ukvarjajo s stvarmi, kot so obiski zdravnika, pridobivanje informacij, čas pa teče. Če se ugotovi, da je otrok gluh, je
takoj treba z njim vzpostaviti komunikacijo, stik. To
je zelo pomembno. To je tudi moja izkušnja. Sama
sem bila štiri leta brez komunikacije, ne vem, kako
sem komunicirala s starši. Ne spomnim se, sem pa
vprašala druge, in so rekli, da sem samo s prstom
kazala in z jokom izražala svoje želje. Ne vem, res
se ne spomnim. Spomnim pa se, da sem na Zavod
prišla, ko sem bila stara štiri leta, in potem začela

Aktualno
komunicirati, seveda najprej v znakovnem jeziku.
Zato, če se ugotovi gluhota, je takoj potreben stik s
komunikacijo. Nujno!«
V času študija se je nemalokrat znašla na meji obupa, v težkih in napornih trenutkih, ko ni znala ne
naprej ne nazaj prav zaradi »lastne omejitve«, saj
okolje, v katerem živimo, ni vedno prilagojeno potrebam in zmožnostim gluhih, je pojasnila. Ob tem
pa je imela v sebi voljo, da to preseže in vztraja:
»Mentorica je bila zelo pomembna, neprecenljiva. Na kar koli, kar sem potrebovala, se je vedno
odzvala. Vedno. Pa tudi o drugih stvareh sva se
pogovarjala, kot so dileme, vprašanja, povezana s
tolmačenjem in tudi z jezikom in še marsikaj, veliko
stvari je vedela povedati. To je veliko.«
»Menim, da lahko študije, kot je moja, pomembno
prispevajo k dobremu za gluho skupnost,« je povedala Kulovčeva ob svojem uspehu. »Do zdaj to v
Sloveniji ni bilo na taki ravni, kot bi moralo biti. To
je tudi spodbuda gluhim, da bi šli naprej. Doktorska naloga je samo osnova. Po tem se bodo lahko
zgledovali drugi gluhi in dalo jim bi smernice, kako
bodo delali na različnih področjih. Ne samo v šoli,
ampak tudi za tolmače in drugod. Ta doktorska
naloga vsebuje tudi zgodovino izobraževanja gluhih v drugih državah in pri nas, pa tudi tolmače-

nje v drugih državah in pri nas. To je veliko dela.
Pa tudi metoda poučevanja gluhih, veliko je o tem
zapisanega, doktorska disertacija pa vsebuje osem
poglavij.«
Marjetka Kulovec je dokazala, da lahko gluhi posegajo po najvišjih akademskih nazivih, ob tem pa
opozarja na nujnost dostopnega okolja: »Glede
tolmačenja sem imela vavčerje za 100 ur, imela
sem srečo. Ko začneš, je 100 ur premalo ali pa je
drugače urejeno; zdaj je sicer tolmačenje na fakultetah urejeno. To je prvo, drugo pa, da moraš imeti
dobro jezikovno kompetenco. Prvi pogoj je znakovni jezik. Zakaj? Zdi se mi, da slišeči malo komplicirajo, češ da je govorni jezik prvi. Naj se ustavijo. Za
gluhega otroka je pravica znakovni jezik. Prilagoditi se je treba njim.«
Mentorica dr. Špela Vintar je ocenila, da doktorska raziskava, v kateri se razkrivajo številni doslej
neraziskani vidiki tolmačenja za gluhe otroke v izobraževanju, pomeni pomemben prispevek k znanosti in navdih za gluho skupnost, raziskovalce in
družbo.
Mag. Tina Grošelj
Valerija Škof

Izvajanje posebnih socialnih programov v letu
2018
Usposabljanje za aktivno življenje in delo – na
področju naglušnih in oseb s polževim vsadkom

razumevanju govora. V programu smo individualno pomagali osebam z okvaro sluha pri uveljavlja-

Program je namenjen zagovarjanju pravic do posebnih socialno-govornih in akustičnih prilagoditev naglušnim osebam in osebam s polževim
vsadkom pri premagovanju komunikacijskih ovir v
slišečem okolju. Storitve programa, ki jih izvajamo,
zagotavljajo vključenim uporabnikom ohranjanje
neodvisnega življenja in so zanje kot orodje za
kompenzacijo komunikacijskih ovir ter ohranjanje
kakovosti življenja. Program se je izvajal vse leto.
Lani smo v okviru programa izvedli številne razgovore, svetovali in pomagali uporabnikom, svojcem
in staršem otrok z okvaro sluha tudi po telefonu
in elektronski pošti, in sicer o pridobitvi, uporabi,
vzdrževanju slušnega aparata in polževega vsadka,
načinu komunikacije in omejitvah pri poslušanju in

Nagovor predsednika EFHOH Marcela Bobeldijka na mednarodni
konferenci
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Aktualno
nju pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
delovne in invalidske zakonodaje, pokojninsko-invalidskega zavarovanja in varstva potrošnikov. Pripravljali smo pravna mnenja, informirali uporabnike in javnost o pomenu in načinih rehabilitacije
okvare sluha. Na povabila predstavnikov društev,
domov upokojencev, javnih institucij, prirediteljev

za preprečevanje in preventivo sluha. Redno smo
spremljali zakonske predpise s področja pravic
oseb z okvaro sluha in sodelovali z državnimi organi na tem področju. Pripravili smo tudi dopolnila
in predlogi k zakonodaji, opozarjali smo na kršitve
pravic. Povezali smo se in sodelovali z različnimi
strokovnjaki in službami za izboljšanje položaja naglušnih in oseb s polževim vsadkom ter pripravljali
usposabljanja za aktivno vključevanje v kreiranje
politik in invalidske zakonodaje. Pripravili smo tudi
različno informativno gradivo o pravicah in postopkih uveljavljanja individualnih pravic oseb z
okvaro sluha za uporabnike in za objave v različnih
medijih, na spletu, pošiljanje po pošti, e-pošti …
Pripravili in objavili tudi smo prevode različnih
mednarodnih dokumentov, deklaracij in smernic
mednarodnih in evropskih organizacij oseb z okvaro sluha (IFHOH, EFHOH, WHO …).

Predavanje o slušnih aparatih

dogodkov, srečanj in predstavnikov lokalne skupnosti smo v letu 2018 izvajali predavanja o problematiki, s katero se srečujejo naglušne osebe in
osebe s polževim vsadkom. Na predavanjih smo
slušatelje seznanili s pravicami do slušnega aparata in polževega vsadka, s postopki pridobitve,
uporabe, čiščenja in vzdrževanja slušnega aparata,
predvsem pa smo jih opozarjali, na kaj morajo biti
pozorni pri menjavi, preizkusu in testiranju slušnega aparata ter na pomen sodelovanja pri nastavitvah aparata in polževega vsadka. Te informacije
lahko sicer osebe individualno prejmejo tudi na

Priprava in razdelitev informativnega gradiva

Zvezi, v našem svetovalnem centru, ker pa mnogi
ne morejo priti v Ljubljano v času uradnih ur, smo
ta predavanja pripravili v njihovem okolju. Na predavanjih za javnost smo predstavljali problematiko
okvare sluha, način komunikacije z osebami z okvaro sluha, vzroke in posledice nezdravljene okvare
ter opozarjali na vpliv hrupa na zdrav sluh, načinih
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Tiskovna konferenca ob tednu naglušnih

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije –
ZDGNS je bila leta 2016 na skupščini Mednarodne
zveze naglušnih – IFHOH izbrana kot organizator
mednarodne skupščine in konference 2018, ki
poteka na vsaki dve leti. Prav tako je istega leta
skupščina Evropske zveze naglušnih – EFHOH sprejela slovensko kandidaturo za organizacijo skupščine EFHOH 2018. Zato je ZDGNS od 7. do 12. maja
2018 v Ljubljani organizirala teden naglušnih. Celoten dogodek se je s pomočjo sponzorjev, ki so
aktivno nastopili, začel z različnimi oblikami ozaveščanja javnosti o izgubi sluha. Osrednji dogodek je bila konferenca IFHOH, ki jo je v M Hotelu
v Ljubljani organizirala ZDGNS. V četrtek, 10. maja
2018, sta ZDGNS in IFHOH organizirala Mednarodno delavnico na temo Konvencija o pravicah
invalidov (CRPD), njena implementacija v praksi
in smernice za izvajanje konvencije. Mednarodne
delavnice CRPD se je udeležilo 30 udeležencev iz
različnih držav sveta. V petek, 11. maja 2018, je
potekala mednarodna konferenca v organizaciji
ZDGNS z naslovom Dostopnost odstrani vse ovire.
Konference so se udeležili uporabniki z okvaro slu-
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Udeleženci delavnice Konvencija o pravicah invalidov na ZDGNS

Sprotno pretvarjanje govora v zapisano besedilo

ha iz vse Slovenije in tujine ter predstavniki in člani
mednarodnih organizacij EFHOH in IFHOH. Na konferenci je aktivno sodelovalo šest govornikov in
enajst predavateljev iz Slovenije in tujine s svojimi
predstavitvami. Predstavilo se je pet ponudnikov
slušnih aparatov in polževih vsadkov. Konference
so se udeležili 103 udeleženci iz 20 držav z vseh
celin sveta. V soboto, 12. maja 2018, sta potekali skupščini IFHOH in EFHOH, ki se ju je udeležilo
30 delegatov članic omenjenih organizacij skupaj
s slovenskimi predstavniki. Za potrebe organizacije tridnevnega mednarodnega srečanja smo
zagotovili: dvorano, najem in namestitev opreme
za poslušanje prek indukcijske zanke, neposredno
pretvarjanje govora v tekst v angleškem in slovenskem jeziku ter najem tehnične opreme. Na konferenci smo za gluhe udeležence zagotovili tolmače
za SZJ. Za potrebe organizacije smo pripravili spletno stran, plakate, informativno gradivo, vabila,

spletno prijavo in vse prevedli tudi v angleški jezik. Najeli smo prevajalce in prevajalsko opremo za
prevajanje iz tujih jezikov v slovenščino in obratno.
Najeli smo predstavitveni prostor za organizatorja
in obe mednarodni organizaciji. Udeležencem smo
predstavili tudi naše glavno mesto. Organizirali
smo tiskovno konferenco, pripravili tri predstavitvene spote, ki so bili objavljeni na RTV, na naši
spletni strani in na 380 digitalnih zaslonih mreže
vozil LPP v 135 vozilih od 27. 4. do 12. 5. 2018 v dolžini 30 sekund s 312.684 ponovitvami v celotnem
časovnem obdobju. Veliko časa in sredstev je bilo
namenjenih za priprave in koordinacijo celotnega
dogajanja. Izvedbo dogodka so podprli Fundacija
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), Cochlear, Neuroth, Med-el, AUDIO
BM, Slušni aparati Widex, Mestna občina Ljubljana
in Ljubljanski potniški promet (LPP), za kar se jim
ponovno zahvaljujemo.
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V program delovanja odbora naglušnih je vključenih 13 prostovoljcev, predstavnikov posameznega društva gluhih in naglušnih. Na sejah program
spremljajo, usmerjajo in evalvirajo tudi člani odbora naglušnih, ki so v odbor delegirani iz medobčinskih društev gluhih in naglušnih. V letu 2018
je odbor naglušnih potrdil načrt dela, opozoril na
probleme, s katerimi se srečujejo naglušne osebe
in osebe s polževim vsadkom v društvih, pregledal
poročilo dela v preteklem letu ter podal predloge
in smernice za nadaljnje izvajanje aktivnosti za potrebe naglušnih in oseb s polževim vsadkom. Program narekujejo aktualni dogodki, problematika in
potrebe uporabnikov. Ugotavljanje doseganja namena in zastavljenih ciljev poteka s pridobivanjem
povratnih informacij od uporabnikov programa, z
izdelavo letnega poročila, informativnega gradiva,
z objavami v glasilu Iz sveta tišine, s prispevki v
oddajah na spletni TV, z javnimi nastopi, izdelavo
gradiv za vladne in druge organe. Ob vsaki mednarodni udeležbi ali sodelovanju se pripravi poročilo
in predstavijo primeri dobrih praks, kar pregledajo organi Zveze. Pridobljena znanja na seminarjih,
konferencah in festivalih ter uporabno gradivo o
slušnih aparatih in novih TP se prevede in pripravi
za objavo na spletnih straneh Zveze. Uporabniki in
organi Zveze tudi sami ocenjujejo učinkovitost in
uspešnost programa.
Informacijska pisarna za usposabljanje in preizkus tehničnih pripomočkov za osebe z okvaro
sluha

ličnih TP. Prav tako uporabnikom pomagamo pri
izbiri TP glede na specifične potrebe in uporabo
ter pri pridobitvi TP na podlagi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila itd. V letu
2018 smo skupaj s člani odbora in zunanjimi sodelavci izvedli različna predavanja in predstavitev
TP, novosti na področju polževih vsadkov so bile
predstavljene v tednu naglušnih na mednarodni

Predstavitev tehničnih pripomočkov in razdeljevanje informativnega gradiva

konferenci IFHOH. Na naših dogodkih smo udeležencem zagotovili podporo tudi z neposrednim
pretvarjanjem govora v tekst in tehnično opremo.
V letu 2018 smo individualno predstavljali preizkuse in svetovali o različnih TP uporabnikom, ki so
na naših predavanjih in predstavitvah poiskali pomoč, nasvet ali informacije o TP. Opravili smo tudi

V tehničnoinformacijski pisarni so tehnični pripomočki, ki osebam z okvaro sluha s slušnim aparatom ali brez njega in uporabnikom polževega
vsadka pomagajo razumeti in razločevati glasovni
govor. V tehničnoinformacijski pisarni imajo uporabniki možnost preizkusa tehničnega pripomočka
(TP) pred nakupom, uporabnikom pred nakupom
svetujemo, jim dajemo informacije o tehničnih
značilnostih, delovanju, uporabi in namestitvi raz-

Zagotavljanje dostopnosti na dogodkih s tehnično opremo in izvajalci

Posvet o dostopnosti tehnologij
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številne razgovore, svetovali in pomagali uporabnikom po telefonu in elektronski pošti o pridobitvi, ustreznosti in delovanju TP. Po vsej Sloveniji so
razdeljevali in razpošiljali različne brošure in različno informativno gradivo ter pripravljali in objavljali
pomembne informacije tudi na spletu, prav tako
se je vse leto dopolnjeval in posodabljal virtualni
zemljevid slušnih zank in dostopnih objektov po

Aktualno

Virtualni zemljevid slušnih zank in lokacij za izposojo FM-sistema

Sloveniji. Na podlagi preizkusov smo izdajali mnenja o usposobljenosti za pridobitev sofinanciranih
TP, redno smo spremljali zakonske predpise o TP
ter dostopnosti in sodelovali z državnimi organi.
Pripravljali smo smernice, priročnike in zloženke
o tehničnih pripomočkih in dostopnosti do informacij, zagotavljali dostopnost na dogodkih s tehnično opremo in izvajalci. Pripravljena so bila tudi
dopolnila in predlogi k zakonodaji in promocija ter
svetovanje o dostopnosti za osebe z okvaro sluha
v javnih prostorih in nadzor nad upoštevanjem in
izvajanju zakonodaje. Država je iz sofinanciranja
izvzela vse osebe z izgubo sluha, nižjo od 80 % po
Fowlerju, vendar tudi ti ljudje ne morejo funkcionirati v vsakodnevnem življenju brez dodatne
podpore TP. Prav tako nekaterih TP država še ni
umestila na seznam za sofinanciranje, to so npr.
poplavni alarm, ki opozarja na izliv vode v kuhinji
ali kopalnici, BT-naprave s slušno zanko in novejše
naprave, ki omogočajo neposredno povezovanje s
slušnim aparatom. Prav tako država ne zagotavlja
nekaterih TP otrokom v osnovnih šolah, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom. Vsako leto
poskušamo pridobiti sredstva za sofinanciranje
TP tudi z okvaro sluha, ki imajo izgubo, nižjo od
80 % pa Fowlerju, vendar so bile do zdaj naše vloge zavrnjene.
Izdelali in pripravili smo obširen priročnik z naslovom Tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha,
ki obsega kar 44 strani. Na predavanjih smo predstavili tehnične pripomočke in uporabnike seznanjali s pravicami, ki jih imajo na podlagi Pravilnika
o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Ker
mnogi ne morejo priti v Ljubljano v času uradnih
ur ali nimajo zadostnih finančnih možnosti za pot,
smo predavanja in predstavitve organizirali v njihovem lokalnem okolju. Naglušne osebe kažejo
veliko zanimanje za tehnične pripomočke, saj jim
ti omogočajo, da postanejo aktivni člen družbe, in
zagotavljajo vključenost, izboljšajo razumevanje
ter dajejo občutek varnosti. Program spremljajo
in v njem aktivno sodelujejo, usmerjajo in evalvi-

Priročnik Tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha

rajo člani odbora naglušnih, ki so v odbor delegirani iz medobčinskih društev gluhih in naglušnih.
Izvajanje programa se prilagaja problematiki in potrebam uporabnikov. Doseganja namena in zastavljenih ciljev se ugotavlja v letnem poročilu, izdelanem informativnem gradivu, z objavami v medijih,
javnimi nastopi, izdelavo gradiv za vladne in druge
organe. Uporabniki in organi Zveze tudi sami ocenjujejo učinkovitost in uspešnost programa, ki zelo
dobro opravlja svoj namen in dosega zastavljene
cilje.
Glasilo Iz sveta tišine – IST
Pripravljali smo informacije in informirali gluhe,
gluhoslepe in naglušne člane ter njihove svojce,
starše gluhih in naglušnih otrok, tolmače slovenskega znakovnega jezika, strokovnjake s področij
dela z osebami z okvaro sluha in druge.
V glasilu vsebino in težavnost teksta prilagajamo
bralcem, prilagajamo pa tudi informacije javnega
značaja s področja zakonodaje, ki se nanaša na življenje in delo uporabnikov. V glasilu smo v letu
2018 objavljali tudi aktualne mednarodne dogodke iz sveta gluhih in naglušnih ter poročali o pripravah na teden naglušnih, ki je potekalo od 7. do
12. maja 2018 v organizaciji ZDGNS. V sklopu tega
tedna smo v glasilu predstavili različne aktivnosti
za ozaveščanje in podporo osebam z okvaro sluha,
ki ne uporabljajo znakovnega jezika. Poročali smo
o mednarodni delavnici o Konvenciji o pravicah invalidov (CRPD), ki je potekala v sklopu omenjene17
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ga tedna, in smernicah ter priporočilih za izvajanje
CRPD, ki so jih udeleženci sprejeli in sooblikovali na
omenjeni delavnici. Prav tako smo obširno poročali o mednarodni konferenci Mednarodne zveze
naglušnih (IFHOH) z naslovom Dostopnost odstrani vse ovire in o dogajanjih na skupščinah IFHOH in
Evropske zveze naglušnih (EFHOH), ki so lani potekali v Ljubljani v času tedna naglušnih. Objavili smo
mednarodno deklaracijo IFHOH, ki je bila sprejeta
na skupščini IFHOH in izjavo posebnega poročevalca Združenih narodov (ZN) za manjšinska vprašanja Fernanda de Varennesa ob uradnem obisku v
Sloveniji. Prav tako smo poročali o mednarodnem
kongresu Evropske športne organizacije gluhih
(EDSO), skupščini Evropske zveze gluhih (EUD),
Jadranski konferenci, ki je potekala v Zagrebu, in
objavili skupno izjavo Svetovne zveze gluhih (WFD)
in Svetovnega združenja tolmačev znakovnega
jezika (WASLI), ki izražata zaskrbljenost nad načinom, kako javni organi odločajo o tem, kje in kdaj
se uporabljajo avatarji tolmači znakovnega jezika
kot oblika dostopa do govorjene ali pisane vsebine
za gluhe.

Izdaja glasila IST v letu 2018

Prevedli in prilagodili smo mednarodne informacije, ki so jih pripravile evropske in svetovne organizacije gluhih in naglušnih, in jih objavili v glasilu.
Poročali smo tudi o mednarodnih uspehih naših
perspektivnih gluhih in naglušnih športnikih na
evropskih in mednarodnih tekmovanjih. Objavili
smo najavo mednarodnih športnih dogodkov gluhih v letu 2018, poročali o evropskem alpskem pokalu gluhih, ki je potekalo v avstrijskem Steinachu,
kjer je naša gluha smučarka Anja Drev osvojila dve
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srebrni in eno bronasto medaljo. Poročali smo o
evropskem prvenstvu gluhih v dvoranski atletiki,
ki je potekalo od 22. do 24. marca 2018 v beloruskem mestu Gomel, kjer je Tadej Enci za las ostal
brez medalje. Pripravili smo celovito predstavitev
in reportažo o udeležencih na evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju, ki je potekalo v Ritzingu
v Avstriji med 18. in 23. junijem 2018. Slovenska
moška kegljaška reprezentanca gluhih je v kategoriji ekipno osvojila naslov evropskega prvaka med
gluhimi kegljači in bila konec leta 2018 razglašena za najboljšo športno ekipo leta med invalidi.
Pripravili smo reportažo o uspehu gluhe atletinje
Iris Breganski, saj je na evropskem mladinskem
prvenstvu gluhih v atletiki, ki je potekalo od 28.
6 do 1. 7. 2018 v Sofiji v Bolgariji, osvojila dva naslova evropske prvakinje v skoku v višino in metu
kopja, srebro pa v suvanju krogle in bila konec leta
razglašena za najperspektivnejšo mlado športnico
leta 2018 med invalidi. Objavili smo najavo vseh
državnih prvenstev gluhih in kulturnih dogodkov
za gluhe in naglušne v letu 2018 ter poročali z
omenjenih dogodkov.
Vse leto smo v glasilu zajemali informacije, ki so
za naše bralce pomembne in jim težje razumljive
vsebine s področja zakonodaje in pravic približali
na njim razumljiv način. Predstavili smo priročnik
Univerzalna stanovanjska graditev in Pravilnik o
osebni asistenci in uveljavljanju pravice do osebne asistence in komunikacijskega dodatka, pisali o
novostih v zakonodaji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018,
poročali o izzivih staranja gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. Opozorili smo,
da je dostop do zdravstvenih informacij človekova
pravica in da so gluhih še zmeraj mnogokrat izvzeti. Obširno smo predstavili Evropski akt o dostopnosti do ključnih proizvodov in storitev, kot so
telefoni, računalniki, plačilni ali samopostrežni terminali, bančne storitve, elektronske komunikacije,
vključno s številko za klic v sili 112, avdiovizualne
medijske storitve, e-knjige, e-trgovina in nekateri
elementi prevoznih storitev. Podrobno smo raziskali in orisali pravice in dolžnosti, ki jih je prinesla nova evropska uredba o varovanju in zbiranju
osebnih podatkov. V septembrski številki smo podrobno predstavili področje izobraževanja oseb z
okvaro sluha, nekoč in danes. Predstavili smo postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi
potrebami in raziskali dostopnost študijskih programov za študente invalide na posameznih univerzah v državi. Pojasnili smo postopek uveljavljanja pravice do nastanitve v študentskih domovih,
način pridobitve subvencionirane študentske prehrane in štipendij. Opozorili smo tudi na posledice
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nezdravljenja ali neustrezne rehabilitacije izgube
sluha in na vplive na človekovo zdravje. V novembrski številki pa smo obširno predstavili spremembe in dopolnila Pravilnika o tehničnih pripomočkih
in prilagoditvi vozila ter postopke za uveljavljanje
pravic omenjenega pravilnika. Prav tako smo objavili in predstavili Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah v zdravstvu. Objavili smo tudi razpis
za koriščenje počitniških kapacitet za ohranjevanje
zdravja in rehabilitacijo oseb z okvaro sluha v letu
2018 ter razpis za brezplačno letovanje socialno
ogroženih gluhih in naglušnih uporabnikov.

Predstavitev uporabe QR-kode za dostop do vsebin v SZJ

Veliko je bilo tudi različnih poučnih tem, nasvetov,
življenjskih zgodb gluhih posameznikov in informacij s kulturnih dogodkov. Javnosti smo predstavili
projekte, ki jih na različnih področjih življenja, dela
in kulture izvaja ZDGNS, kot so projekt Priročna
video slovnica, projekt Gluhi strežejo v planinskih
kočah, filmski in gledališki festival gluhih. Pisali
smo o filmskih in gledaliških delavnicah, premieri
celovečerne gledališke igre gluhih, o filmu o Valentinu Staniču, projekciji dokumentarnega filma o življenju gluhoslepih in o premieri dokumentarnega
filma o življenju gluhih in njihovih družin. Objavili
smo informacijo, da je dvorana Kina Dvor opremljena s slušno induktivno zanko in so tako vsi dogodki, ki jih prirejajo v omenjeni dvorani, dostopni
tudi osebam z okvaro sluha. V sodelovanju z Zvezo
potrošnikov Slovenije (ZPS) smo predstavili, na kaj
morajo biti osebe pozorne pri najemanju bančnih
in drugih posojil, ter opisali postopek in uveljavljanje pravice v primeru stvarne napake kupljenega

izdelka. Opozorili smo na hrupne igrače, ki lahko
okvarijo otrokov sluh, in na nevarnosti ter škodljive vplive pirotehničnih izdelkov na zdravje in sluh
človeka. Pojasnili smo vpliv soli na človeško telo in
njegovo čezmerno uživanje. Posebno številko smo
posvetili osrednjima kulturnima prireditvama ob
mednarodnem dnevu gluhih in ob dnevu slovenskega znakovnega jezika ter podprli projekt Nacionalnega meseca skupnega branja za dvig bralne
kulture in bralne pismenosti tudi oseb z okvaro
sluha in vseh prebivalcev v Sloveniji.
Tudi v letu 2018 smo članke v glasilu opremili s
QR-kodo, ki gluhim omogoča dostop do videovsebine članka v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ).
V letu 2018 smo kar 36 različnih pomembnih informacij, ki so bile objavljene v glasilu, dodatno
podprli z videovsebino v SZJ. Z nameščeno aplikacijo Slovar SZJ si lahko gluhi članek ogledajo na
mobilnih napravah v obliki videoposnetka v SZJ.
Prav tako smo v glasilu objavili navodila za prenos
aplikacije Slovar SZJ in način uporabe QR-kode.
Glasilo objavljamo tudi na spletni strani v elektronski obliki, kar omogoča dostopnost tudi gluhim in
naglušnim, ki niso naši člani, in zainteresirani javnosti. Naše glasilo brezplačno prejema tudi 10
Bibliobusov po vsej Sloveniji, v katerih je glasilo
dostopno uporabnikom tudi v odročnejših krajih,
prav tako naše glasilo prejema 64 knjižnic po vsej
Sloveniji. V letu 2018 smo izdali devet številk in posebno prilogo, v kateri so bili predstavljeni vsi razpoložljivi objekti, ki so namenjeni za ohranjevanje
zdravja in rehabilitacijo oseb z okvaro sluha. Glasilo je izhajalo v nakladi 3700 izvodov na posamezno
izdano številko. Povprečno število strani v glasilu
je bilo v letu 2018 več kot 37 na številko.
Glasilo je za starejšo populacijo, ki ni vešča uporabe elektronskih medijev, televizijske in radijske informacije pa so zaradi okvare sluha zanje nedostopne, izjemnega pomena in včasih edini razumljivi
vir informacij. Glasilo Iz sveta tišine je prav tako
eden redkih tiskanih medijev, ki mesečno sledi in
poroča o dogodkih, športnih in kulturnih zanimivostih gluhih, naglušnih in gluhoslepih doma in po
svetu.
Vsako leto za potrebe našega arhiva vežemo dva
kompleta letno izdanih vseh številk glasila, ki jih
hranimo na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Glasilo pa je v elektronski obliki dostopno
tudi na naši spletni strani: http://www.zveza-gns.
si/iz-sveta-tisine.
Adem Jahjefendić
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Kreativnost in verbalne sposobnosti slišečih
odraslih otrok iz gluhih družin
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Na Univerzi v Mariboru je magistrirala Tess Kovačević. Slovensko znanost je obogatila z raziskavo
o kreativnosti in verbalnih sposobnostih slišečih
odraslih otrok iz gluhih družin. Do raziskovalnega
področja ni prišla po naključju, saj si želi delati z
gluhimi otroki. Poslanstva se je lotila odgovorno
in najprej končala šolo za tolmače, manjka ji le še
zaključni izpit. Pri raziskovanju je iskala odgovor na
vprašanje, ali odraščanje v okolju s pretežno komunikacijo v znakovnem jeziku vpliva na ustvarjalnost in verbalno sposobnost slišečih. Izsledki
študije, v kateri je sodelovalo 58 odraslih oseb, 29
jih ima gluhe starše, 29 pa slišeče, kažejo, da so posamezniki s slišečimi starši dosegali višje rezultate
na testih ustvarjalnosti kot posamezniki z gluhimi
starši. Ugotovila je tudi, da so posamezniki s starši
s težjo izgubo sluha na testu ustvarjalnosti dosegali višje rezultate od posameznikov s starši z blažjo
izgubo sluha.

in nič od tega ni zelo močno. Govor je šibak, enako kretnja. Drug drugega ne podpirata. Nič pa ni
dovolj samostojno, močno. Tudi otroci posledično
ne prevzamejo dovolj močne kretnje, hkrati pa se
tudi ne naučijo govora dovolj dobro. Rezultati so
potem slabši pri nalogah, ki zahtevajo besedne
odgovore.«

Predstavitev raziskave

Tess Kovačević

Kovačevićeva je ob predstavitvi rezultatov posebej poudarila, da bi za sklepanje o populaciji slišečih otrok gluhih in naglušnih staršev raziskovalni
vzorec moral biti večji, tako da lahko »predvidevamo, da se posamezniki s starši s težjo izgubo sluha
bolj opirajo na kretnjo in ne toliko na govor. Zato
je tudi njihova kretnja bolj tekoča, močnejša. Po
preteklih raziskavah vemo, da se močnejša kretnja
kaže v boljšem usvajanju govora. Je podpora pri
učenju govora. In morda so se ti posamezniki s
starši z močno kretnjo, ki so tudi sami imeli močno
kretnjo, lažje učili slovenščine in usvojili višji nivo
razumevanja slovenščine, to pa se je pokazalo v
boljših rezultatih,« pojasnjuje magistrica in dodaja: »Predvidevamo, da se tisti starši, ki so naglušni,
opirajo tako na govor kot tudi na znakovni jezik

Žal je stigmatizacije gluhote še vedno zelo veliko,
saj je marsikdo iz ciljne populacije odklonil sodelovanje s pojasnilom, da ne želi imeti nikakršnega
stika z gluho skupnostjo in kulturo. Uporabnost
raziskave pa psihologinja vidi predvsem v pozornejšem spremljanju slišečih otrok gluhih staršev in
v zgodnji pedagoški intervenciji, da se morebiten
zaostanek čim prej nadoknadi. Ključno je, da otroci čim več berejo. Najbolj relevantno se kot družba lahko odzovemo, če raziskovanje nadaljujemo.
»Potrebujemo več informacij, da tej populaciji, če
se pri njej kažejo zaostanki, lahko priskočimo na
pomoč in zaostanek pomagamo nadoknaditi,« še
pravi simpatična Tess.
Mag. Tina Grošelj

Iz naših društev

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, naj
prostovoljno društvo v letu 2018
Mestna občina Murska Sobota je podelila Društvu
gluhih in naglušnih Pomurja naslov naj prostovoljno društvo v letu 2018 v Mestni občini Murska Sobota.

društev in organizacij, ki si vsak po svoje in na
svojem področju prizadevajo, da je življenje v skupnosti prijaznejše in lepše. Zato so v sredo, 30. januarja 2019, slovesno podelili županova priznanja
prostovoljcem, ki so bili v letu 2018 najbolj predani in požrtvovalni pri opravljanju prostovoljskega
dela.
Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander
Jevšek je vsem izbranim podelil priznanje. Med
izbranimi je bilo tudi naše društvo, priznanje pa
sta prevzela predsednik Ignac Jakopina in sekretar
Branko Gornjec.
Slovesne podelitve smo se udeležili tudi nekateri
člani društva. Za boljše razumevanje govora slovesnosti nam je tolmačila naša tolmačka ZJ Mirana
Žnidarič.

Udeleženci slavnostne podelitve županovih priznanj

V Mestni občini Murska Sobota nesebično in prostovoljno deluje veliko posameznikov, zavodov,

Ponosni smo na ta veliki zgodovinski dogodek leta.
Dragica Bračič

Obisk dveh najstarejših članic DGNP Murska
Sobota
Predzadnje dni v letu 2018 se nas je nekaj gluhih
prijateljev iz DGNP Murska Sobota skupaj z našo
tolmačko SZJ Mirano Žnidarič dogovorilo, da obiščemo naši najstarejši gluhi članici DGNP, Rozalijo
Kovač in Ano Gjura, ki bivata v domu starejših občanov v Beltincih.

Naš obisk ob majhni pozornosti ju je vidno presenetil. S tem obiskom smo želeli dokazati, da sta še
vedno del nas, še vedno članici našega društva.
Veliko skupnega smo doživeli, znali sta nas nasmejati, razveseliti, veliko sta pripomogli k obstoju
samega društva, radi sta prihajali v naše društvo.
Zdaj ko nista več zmožni prihajati med nas, obujata
spomine v upanju, da ju obiščemo.
Verjamem, da slehernega človeka razveseli drobna pozornost, pa naj bo to osebni obisk ali sama
voščilnica. S tem dejanjem mu povrneš nasmeh in
toplino v srce. Vsi pa vemo, da bomo tudi sami del
starejših.
Bil je lep, prijeten trenutek druženja med nami.
Razšli smo se v prepričanju, da to še večkrat ponovimo.

Rozalija Kovač in Ana Gjura v družbi članov DGNP Murska Sobota

Dragica Bračič
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Obisk članov DGN Pomurja in članov skupine za
samopomoč pri naši najstarejši članici
Matildi Serec
Lani smo člani skupine za samopomoč DGN Pomurja Murska Sobota in drugi člani društva ob
visokem jubileju, praznovanju 109 let starosti, obiskali našo članico Matildo Serec na njenem domu.
Najstarejša Pomurka namreč zadnje leto zaradi
poškodbe ne more obiskovati naših srečanj.

Člani DGN Pomurja s predsednikom Ignacem Jakopino in sekretarjem Brankom Gornjecem

veselili. Zaželeli smo ji predvsem veliko zdravja in
snidenje prihodnje leto ob 110. rojstnem dnevu.
Samopomočna skupina z Matildo Serec (skrajno desno)

Kljub častitljivim letom je bila gospa Matilda vesela obiska. Malo smo se pomenili, okrepčali in po-

Skupina za samopomoč DGN Pomurja
Murska Sobota in drugi člani društva

Tradicionalni kostanjev piknik DGN Pomurja
Murska Sobota
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja je organiziralo že tradicionalni kostanjev piknik v Nemčavcih
pri Murski Soboti. Vreme nam je bilo več kot naklonjeno in v sončnem vremenu se je zbralo veliko
število naših članov in članic, nekateri tudi s svojimi družinami, sorodniki in prijatelji. Vse navzoče
so pozdravili predsednik društva Ignac Jakopina,
sekretar društva Branko Gornjec in predsednik
športnih sekcij Jožef Lebar. Ob dobri družbi, pijači
in jedači nas je zabaval glasbenik Jože Horvat - Komanči.
DGN Pomurja Murska Sobota
Udeleženci tradicionalnega kostanjevega piknika
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Prostovoljstvo med gluhimi
Sem Sead Mešanovič, upokojenec, ki se večkrat na
teden kot prostovoljec odpravim v Društvo gluhih
in naglušnih Podravja Maribor ter pomagam pri
prevozih gluhih oseb. Moja zadnja zaposlitev pred
upokojitvijo je bilo delo v Društvu invalidskih društev Maribor, v Trubarjevi 15 v Mariboru. Tam ima
sedež kar devet invalidskih društev, ki delujejo na
številnih področjih in so povezana v Društvo Dom,
ki zagotavlja prostor za izvajanje posebnih socialnih programov in aktivnosti teh društev. V tem
času sem spoznal veliko gluhih oseb in njihove težave pri vključevanju v vsakdanje življenje.

biti in biti še naprej koristen v družbi. Na pobudo
strokovnega delavca sekretarja Milana Kotnika iz
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor sem
dobil priložnost pomagati kot prostovoljec s prevozi starejših članov. Sčasoma sem pomagal tudi
pri drugih dejavnostih, najbolj pa me veseli fotografiranje njihovih aktivnosti, kot so družabna srečanja, kvizi znanja, športni dogodki, okrogle mize,
obletnice in novoletna srečanja ter še bi lahko našteval, saj jim aktivnosti in idej nikoli ne zmanjka.
Društvo namreč organizira številne aktivnosti, ki so
zanimive in koristne za člane in se jih množično ter
radi udeležujejo. Pri tem rad sodelujem in jim po
svojih najboljših močeh pomagam, največ pri prevozih gluhih invalidnih oseb, ki zaradi zdravstvenih
težav ne morejo uporabljati javnega prevoza in niti
nimajo svojega ali drugega prevoza. Zdaj že nekaj
let pomagam s prevozi z društvenim avtomobilom
številnim gluhim članicam in članom, s katerimi
sem se tako rekoč že spoprijateljil. Naučil sem se
tudi slovenskega znakovnega jezika – govorice rok
gluhih oseb, na kar sem še posebej ponosen, saj
tako komunikacija poteka tekoče in se lahko veliko in nemoteno pogovarjamo o različnih stvareh
iz življenja. Gluhi so dobrovoljni in zanimivi ljudje,
vsak s svojo zgodbo o življenju, gluhoti, službah in
številnih peripetijah in dogodkih, ki so jih doživeli.
O tem bi lahko napisal knjigo.

Sead Mešanovič

Najprej sem se veselil upokojitve, a sem kaj kmalu spoznal, da mi manjka več aktivnosti in stikov
s soljudmi v prostem času. Zelo pogrešam tisti
vsakdanjik, ko sem bil še zaposlen in sem lahko
kreativno sodeloval pri različnih dejavnosti v društvih. Pogrešal sem ljudi, s katerimi sem delal in
jih spoznal v tem času. Svoj čut za pomoč ljudem,
ki so potrebni pomoči, sem želel koristno upora-

Sead Mešanovič v družbi članic DGN Podravja Maribor

Ponosen in vesel sem, da lahko v svojem prostem
času pomagam ljudem, da so zadovoljni z mano,
prevozi in našim medsebojnim druženjem. Rad jih
imam, zato se počutim srečnejšega in sprejetega v
tej družbi.
Sead Mešanovič
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Decembrska doživetja v našem društvu
Lani se je v Društvu gluhih in naglušnih Pomurja
Murska Sobota vse leto veliko dogajalo, najbolj pa
v zadnjih mesecih, zato vam na kratko predstavljamo nekaj utrinkov dela in aktivnosti.

poslitveno-kariernih možnosti invalidov, ki sta ga
organizirala Mestna občina Murska Sobota in Svet
za invalide v Mestni občini Murska Sobota. V letu
2018 je bilo geslo ob mednarodnem dnevu invalidov Skupaj gremo naprej. Na posvetu je članica in
zaposlena na DGNP MS Silvija Horvat spregovorila
o svoji poti sprejetja invalidnosti in možnosti zaposlitve.
V sredo, 19. decembra 2018, smo v restavraciji hotela Zvezda izvedli dva dogodka: v dopoldanskem
času zaključek skupine za samopomoč, popoldne
pa za naše najmlajše člane prihod Božička in obdarovanje otrok.

Posvet o zaposlitvenih in kariernih možnostih invalidov

V torek, 4. decembra 2018, je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekal posvet o Za-

V soboto, 22. decembra 2018, smo v restavraciji
hotela Zvezda pripravili druženje ob koncu leta za
organe društva in vse, ki so bili vse leto aktivni.
DGN Pomurja Murska Sobota

V slovo
Umrl je naš dolgoletni član Miha Vajdič.
Miha se je rodil 8. 9. 1934 v Kumrovcu v hrvaškem Zagorju. Po končanem šolanju ni našel
primerne službe v domačem kraju, zato je prišel v Slovenijo. Delo je našel v strojni tovarni v
Trbovljah (STT) in v njej delal dolga leta vse do
upokojitve. Tu, med nami, si je tudi ustvaril družino.
V njegovi službi v strojni tovarni je bilo veliko
močnega hrupa, zato mu je sluh postopoma
oslabel. Tako se je leta 1999 zaradi naglušnosti
včlanil v naše društvo.
Vedno je med nas prihajal dobre volje, kljub
tem in onim težavam, ki so ga pestile. Rad se
nam je pridružil na marsikaterem izletu in drugih prireditvah v okviru podružnice. Zato ga
bomo v društvu zelo pogrešali.
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Iskreno sožalje ženi, sinu in hčerki.
Člani DGN Ljubljana – podružnica Trbovlje

TURISTIČNA AGENCIJA,
PRIJAZNA DO GLUHIH IN NAGLUŠNIH
Naša turistična agencija STOP d.o.o. je v letu 2019 začela izvajati projekt OVIRANOST NI
OVIRA. Projekt zajema počitnice, izlete in potovanja za potnike z oviranostmi.
V sodelovanju z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije bomo pripravili nekaj zanimivih programov izletov in potovanj, o katerih vas bomo sproti obveščali.
Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov salter.stop@siol.net, s SMS-om na tel.
051 351 267 ali osebno v poslovalnici na Slovenski cesti 55 v Ljubljani. Pomembno: če
potrebujete tolmača slovenskega znakovnega jezika, prosimo, to najavite po SMS-u ali
e-pošti, mi pa vam bomo sporočili datum in uro, ko bo tolmač prisoten. Za tolmača ne
potrebujete vavčerja, ker ga plačamo mi.
Na izletih, ki jih bomo pripravili posebej za gluhe in naglušne, bo navzoč tolmač slovenskega znakovnega jezika. Za izlet ne potrebujete vavčerja.
V naši agenciji pa se lahko prijavite na izlete, potovanja, počitnice tudi v organizaciji drugih
agencij po enaki ceni kot pri njih, lahko kupite letalske vozovnice, vozovnice za FLIXBUS …
Vse lahko uredite po SMS-u, e-pošti ali, ob predhodni najavi, osebno s pomočjo tolmača.
Za tolmača ne potrebujete vavčerja.
Za več informacij o nas obiščite našo spletno stran www.stop-spa.si.

S spoštovanjem,
Ekipa turistične agencije STOP

Slovenska cesta 55
1000 Ljubljana
Tel.: +386 51 351 267
e-mail: salter.stop@siol.net
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Izvedeni kulturni projekti ZDGNS v letu 2018
a) Gledališki festival
Na 14. gledališkem festivalu gluhih, ki sta ga DGN
Posavja Krško in Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije priredila 20. oktobra 2018 v Dvorani 14.
divizije v Senovem, je šest gledaliških skupin postreglo z osmimi predstavami v slovenskem znakovnem jeziku.

c) Likovna kolonija gluhih
V osrčju čudovitega starega mesta Koper je ob sodelovanju DGN Južne Primorske od 7. do 9. septembra 2018 potekala likovna kolonija za gluhe
ljubitelje slikovnega izražanja. Deset umetnikov iz
vse Slovenije je ustvarjalo pod mentorstvom akademske slikarke Nike Korsič, diplomantke Akademije lepih umetnosti v Benetkah. Ustvarjali so slike, katerih motive in tehnike so izbrali sami.

Nastopajoči in organizatorji 14. gledališkega festivala gluhih 2018

Festival kot prireditev sta v znakovnem jeziku povezovali članici DGN Posavja Krško Nika Majce in
Slavica Polšak. Poskrbeli so tudi za obiskovalce, ki
uporabljajo slušne aparate, in v dvorani namestili
prenosno slušno zanko. Festival si je ogledalo 250
gledalcev.
b) Filmski festival
V soboto, 17. novembra 2018, je v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu potekal 12. filmski festival gluhih, ki sta ga organizirala Društvo
oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine ter
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Predstavili so sedem filmskih produkcij gluhih in naglušnih ustvarjalcev iz petih društev.

Likovna kolonija gluhih

Likovniki so bili nastanjeni v hostlu Museum v bližini starega jedra mesta Koper. Njihovi izdelki so bili
razstavljeni v Sončni dvorani v Izoli.
č) Premiera celovečerne gledališke igre
Gledališka skupina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Tihe stopinje je pod taktirko režiserke Lade Lištvanove pripravila novo celovečerno
predstavo s pomenljivim naslovom Frankenstein.
Predstava je bila v četrtek, 19. aprila 2018, ob 18.
uri v BTC SiTi Teater, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

Udeleženci 12. filmskega festivala gluhih

Program je povezovala Klarisa Bevc s pomočjo tolmača SZJ Boštjana Jerka. Filmski festival je obiskalo več kot 150 gledalcev.
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Prizor iz gledališke igre Frankenstein

Kultura
Zgodba o Frankensteinu se je dogajala z dialogi v
slovenskem znakovnem jeziku, ki so bili s pomočjo tolmačev prevedeni v govorjeni jezik. Igrali so:
Nejc Drekonja, Boštjan Hren, Karin Brumen, Jelena Bolšedonova, Lucia Ramallo, Rok Juršič, Marta
Vavpetič in Zlatka Petrač. Gledališko predstavo je
obiskalo 225 gledalcev.
d) Delavnica z Davidom de Keyzerjem
V Slovenijo je prišla znana gluha osebnost, povezana s svetom kulture gluhih. To je David de Keyzer,
direktor največjega mednarodnega kulturnega
festivala gluhih na svetu – Clin d’Oeil v Reimsu v
Franciji.

Mednarodni dan gluhih 2018

ković. Na Mestnem trgu je na stojnicah vzporedno
potekala predstavitev dejavnosti ZDGNS in MDG
Ljubljana. Dogodek je obiskalo nekaj čez 600 članov društev gluhih in naglušnih Slovenije in je bil
odprt za širšo javnost, ki je z velikim zanimanjem
spremljala dogodek.
g) Teden gluhoslepih

Gledališka delavnica z Davidom de Keyzerjem

V četrtek, 12. aprila 2018, ob 17. uri je imel David
de Keyzer v veliki dvorani društva DGN Ljubljana
delavnico s predavanjem o festivalu Clin d’Oeil.
Predstavil je vse o organizaciji tega festivala in
svetoval, kako se prijaviti nanj. David de Keyzer je
tudi promotor kulture gluhih ter po svetu potuje in
širi idejo o vključevanju kulture gluhih v kulturno
življenje države. Delavnice se je udeležilo 35 oseb.

V zadnjem tednu junija se po vsem svetu praznuje
mednarodni teden gluhoslepih, obenem pa je to
tudi teden Helen Keller, gluhoslepe ameriške pisateljice in borke za pravice gluhoslepih. Na obletnico njenega rojstva, 27. junija 2018, je bila v dvorani
Slovenske kinoteke javna projekcija njej posvečenega dokumentarnega filma Dotik roke. Film je
nastal v produkciji ZDGNS pod taktirko režiserke
Lade Lištvanove in opisuje življenja in tegobe gluhoslepih oseb.

e) Gledališka delavnica 2018
Gledališka delavnica gluhih se je navezala na obisk
direktorja festivala gluhih Clin d‘Oeil Davida Keyzerja. Delavnica je bila od 13. do 15. aprila 2018
v počitniškem domu ZDGNS v Kranjski Gori, kjer je
bilo 20 udeležencev iz društev. Delavnico sta vodili
Lada Lištvanova in Jelena Bolšedonova.
f) Mednarodni dan gluhih 2018
Skupnost gluhih v Sloveniji je imela ob 60. mednarodnem dnevu gluhih veliko razlogov za prešerno
razpoloženje. Z novo zakonodajo na področju osebne asistence in tehničnih pripomočkov se je obseg
njihovih pravic bistveno razširil. Gluhi in naglušni
iz vse Slovenije, ki so se v soboto, 15. septembra
2018, zbrali pred Mestno hišo, so si ogledali zanimiv kulturni program v organizaciji MDG Ljubljana.
Častni gost je bil župan občine Ljubljana Zoran Jan-

Odlomek iz filma

Gluhoslepi akterji v filmu so izrazili potrebo po
osebni asistenci, tolmačenju, spremljanju, pomoči na domu in psihosocialni pomoči. Za zdaj so te
oblike pomoči deležni v matičnih društvi.
h) Projekcija dokumentarnega filma o Valentinu Staniču
ZDGNS je 23. aprila 2018 v projekcijski dvorani Kinodvora v Ljubljani organizirala ogled dokumentarnega filma o Valentinu Staniču (1774–1847) in
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predstavitev zgodovine na področju gluhote in naglušnosti od 15. stoletja. Iz Filmskega arhiva RTV
SLO smo pridobili dokumentarni film o Valentinu
Staniču, delo avtorice Marjete Keršič Svetel, ki ga
je posnela leta 1999 v sklopu televizijskih oddaj
Gore in ljudje. V filmu so nastopili tudi gluhi otroci
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Film je bil
opremljen s slovenskimi podnapisi, dvorana pa z
indukcijsko zanko.

Predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič je podelil kipce mag. Cvetu
Uršiču, Janiju Möderndorferju in Direktoratu za
invalide pri Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti za njihovo veliko podporo za umestitev pravic oseb z okvaro sluha v slovensko zakonodajo.
j) Filmska projekcija To so gadi v prilagojeni
tehniki
Arhiv Republike Slovenije je skupaj z ZDGNS 6.
novembra 2018 ob 20. uri v Slovenski kinoteki organiziral projekcijo filma To so gadi. Projekcija je
nastala v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in
naglušnih Slovenije, Majo Šumej in Tomom Lemajičem, njeno izvedbo pa je omogočila Slovenska
kinoteka.

Ustanovitelj in humanist Valentin Stanič

Po projekciji filma je bila kratka predstavitev zgodovine delovanja gluhih in naglušnih od 15. stoletja dalje.
i) 14. november – dan SZJ s kulturnim večerom
14. novembra 2018, ob dnevu slovenskega znakovnega jezika, je Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije v dvorani Kina Bežigrad pripravila kulturni večer s projekcijo filma Lastovke letajo nizko,
ki je nastal v koprodukciji Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije in Rhaego Production. Na tem
večeru je bila predstavljana videokronologija aktivnosti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
pri prizadevanjih za priznanje slovenskega znakovnega jezika kot enakovrednega jezika ustavno priznanim govorjenim jezikom v Republiki Sloveniji.

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

Film To so gadi, 96-minutni slovenski celovečerni film, je bil posnet in premierno predvajan leta
1977. Tokrat je film opremljen s podnapisi, tolmačenjem v slovenski znakovni jezik in z zvočnim opisom. Prilagoditev filma je nastala v okviru projekta
e-ARH.si: ESS 2016–2020, s katerim Slovenski arhivi vzpostavljajo slovenski elektronski arhiv.
k) Ponovitev gledališke igre Frankenstein
Ponovitev gledališke igre Frankenstein je bila 28.
septembra 2018 ob 18. uri v gledališki dvorani SiTi
Teatra BTC Ljubljana. Zgodbo o Frankensteinu je
režiserka Lada Lištvanova priredila tako, da dialogi
potekajo v slovenskem znakovnem jeziku, s pomočjo tolmačev pa so prevedeni tudi v govorjeni jezik.

Dokumentarni film o življenju gluhih in njihovih otrok
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Gledališka predstava Frankenstein skupine ZDGNS
Tihe stopinje je bila posvečena evropskemu dnevu

Kultura
jezikov in zaključku mednarodnega tedna gluhih
2018.
l) Pričevanja Aleka Prokofjeva, gluhega kiparja
V Ustvarjalnem centru Švicarija je bil v ciklu Pričevalci 17. maja 2018 pogovor z gluhim kiparjem,
slikarjem in grafikom Alekom Prokofjevom. Pogovor, ki ga je vodil kustos Miha Colner, v slovenski
znakovni jezik pa tolmačila Tanja Giuliatti Davinić,
je bil na predvečer mednarodnega dneva muzejev.
Anton Petrič

Aleksander Prokofjev – gost umetniškega večera Pričevanja

QR-koda
Z mobilno aplikacijo Slovar SZJ si lahko zdaj ogledate videoposnetke v SZJ z uporabo optičnega čitalca 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.

ČITALEC QR KOD

Namesti
aplikacijo

1

Poskeniraj
QR kodo

2

Predvajaj
video

3
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Izvedeni športni projekti ZDGNS v letu 2018
a) Evropsko prvenstvo gluhih v dvoranski at
letiki, Gomel (Belorusija)
Atlet Tadej Enci in trener Gregor Doberšek sta se
udeležila evropskega prvenstva gluhih v dvoranski
atletiki, ki je potekalo od 22. do 24. marca 2018 in
na katerem je Tadej branil naslov evropskega prvaka v teku na 400 m. Zaradi zmanjšanega proračuna ZŠIS – POK za šport invalidov udeležencev ni
spremljal predstavnik ŠZGS v vlogi vodje odprave,
da so se izognili obremenitvi njunega proračuna.

ki je bilo od 18. do 23. junija 2018 v Ritzingu v Avstriji. Udeležba je bila okronana z zlato medaljo in
naslovom evropskega prvaka v ekipnem delu tekmovanja.

Zlati fantje Aleš Peperko, Esad Hadžiagić, Dragutin Draganjac, Robert Marolt in Tomaž Klemen

V moški konkurenci je zmago med devetimi ekipami z 2139 podrtimi keglji slavila Slovenija, njene
barve pa so zastopali Aleš Peperko, Tomaž Klemen,
Robert Marolt, Esad Hadžiagić in Dragutin Draganjac. Slovenci so si prvič v zgodovini priborili naziv
evropskih ekipnih prvakov v kegljanju. Predstavnika Športne zveze gluhih Slovenije Robert Žlajpah
in Sabina Hmelina prišla na prvenstvo podpret kegljače. Ob koncu drugega evropskega prvenstva v
kegljanju so podelili medalje tudi ekipam z najvišjim številom osvojenih medalj. Zmagovalka z največ medaljami je bila ekipa Hrvaške s petnajstimi
medaljami, od teh šest zlatih. Na drugo mesto so
se uvrstili Nemci z desetimi medaljami. Slovenija
se je z eno zlato medaljo uvrstila na tretje mesto.
Slavnostna otvoritev

Tadej Enci je v teku na 400 metrov v konkurenci 24
atletov osvojil četrto mesto. Letošnji zmagovalec
je tudi olimpijski prvak z iger gluhih Deaflympics
Samsun 2017. V dvorani je bilo izjemno težko teči,
saj je bila zelo ostra krivina, ki je ni bil vajen. Bila
je popolno nasprotje krivin, ki jih je bil vajen na
prejšnjih tekmovanjih.
b) Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju, Ritzing (Avstrija)
Slovenska kegljaška reprezentanca gluhih se je
udeležila evropskega prvenstva gluhih v kegljanju,
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c) Evropsko mladinsko prvenstvo gluhih v
atletiki, Sofija (Bolgarija)
Gluha atletinja, 17-letna Iris Breganski iz Radovljice, se je udeležila 4. evropskega mladinskega prvenstva gluhih v atletiki, ki je potekalo od 29. junija do 1. julija 2018 v bolgarskem glavnem mestu
Sofiji. Spremljala jo je njena mati Mojca, ki je tudi
sama aktivna športnica med atletskimi veterani
(nekdanja jugoslovanska reprezentantka).
Iris je v Sofiji tekmovala v treh atletskih disciplinah: v skoku v višino, metu kopja in suvanju krogle
v starostni kategoriji U-18. V suvanju krogle, kjer

Šport
dnika EDSO je kandidiral Iosif Stavrakakis iz Grčije
in izvolili so ga za predsednika za novo štiriletno
mandatno obdobje.
d) Evropski alpski pokal gluhih
Alpska smučarka Anja Drev se je od 19. do 21. januarja 2018 na treh tekmah prvega kroga evropskega alpskega pokala gluhih v Steinachu v Avstriji
v slalomu zavihtela na drugo mesto, kjer je pristala
po napaki v drugi vožnji, saj je po prvi vodila. Na
drugo stopničko je stopila tudi v veleslalomu, tretja pa je bila v kombinaciji. Tekem nadaljnjih krogov pa se zaradi obveznosti ni udeležila.

Iris Breganski

je uspešno debitirala na mednarodnem prizorišču, se je zavihtela do srebra, njen rezultat 10,24
m je zadoščal za drugo mesto. V nadaljevanju je
tekmovala v dveh različnih disciplinah in osvojila
dva naslova evropske prvakinje – v metu kopja in
skoku v višino. Iris je v metu kopja, v kateri so dve
starosti kategoriji U-18 in U-20 združili v eno, in sicer U-20, vrgla kopje 26,69 metra daleč in osvojila
zlato medaljo. Prav tako je bilo v skoku v višino,
kjer je za prvo. mesto in zlato medaljo skočila 154
cm visoko.
č) Udeležba na kongresu EDSO
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 33 nacionalnih športnih organizacij gluhih Evrope iz 43
držav članic. Slovenijo sta v imenu Športne zveze
gluhih Slovenije (ŠZGS) zastopala predsednica Sabina Hmelina in član sekretariata Robert Žlajpah.

Anja Drev

e) Četrti mednarodni teniški turnir gluhih Slovenia Deaf Tennis Open 2018
V petek, 18., in soboto, 19. maja 2018, je na peščenih igriščih teniškega centra ŠRC Marina Portorož potekal 4. mednarodni teniški turnir gluhih z
naslovom Slovenia Deaf Tennis Open 2018. Turnir
je bil tretjič zapored točkovan za svetovno lestvico gluhih teniških igralcev. Ti so igrali v kategoriji
posamično, igralke pa so tekmovale v kategorijah
posamično in dvojicah.

Udeleženci 19. kongresa EDSO

V zaključnem delu dvodnevnega kongresa EDSO
so bile volitve članov izvršnega odbora EDSO za
novo mandatno obdobje 2018–2022. Za predse-

Najboljši tenisači ob zaključku turnirja
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Marino je v finalu proti Vazquezu dobro izkoristil
priložnost, da se oddolži za nesrečni polfinale na
poletnih olimpijskih igrah gluhih v Samsunu lani,
kjer mu je Vazquez preprečil napredovanje v finale. Taktično je odigral dvoboj in na četrti udeležbi na tem turnirju končno zmagal s 7 : 6 in 6 : 4.
Zmagovalka ženskega dela turnirja je bila Phoebe
Suthers z zmago nad Slovakinjo Janošikovo s 6 : 2
in 6 : 1.
f) Državna prvenstva gluhih 2018
V letu 2018 je bilo v sodelovanju z društvi gluhih in
naglušnih Slovenije izvedenih 12 državnih prvenstev različnih športnih panog. Rezultati vseh državnih prvenstev so bili objavljeni na spletni strani
ZDGNS in glasilu Iz sveta tišine.

Udeleženci državnega prvenstva v orientacijskem teku

g) Prvi prejemnik dodatka k pokojnini za delo
in izjemne dosežke na področju športa
Oktobra 2017 je stopil v veljavo pravilnik o dodatku
k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju
športa. Do tega dodatka k pokojnini so upravičeni tudi gluhi športniki, nosilci olimpijskih medalj.
Prvi in zgodovinski upravičenec do tega dodatka
je Anton Klepec, gluhi športnik, ki je na olimpijskih
igrah gluhih leta 1969 v Beogradu osvojil bronasto

Dobitniki in dobitnice pokalov skupaj z organizatorji balinarskega
prvenstva

Veselje ob ponovni osvojitvi naslova državnih prvakov v dvoranskem nogometu 20. 5. 2018

ŠAH – posamično in ekipno
BADMINTON M/Ž
BOVLING – posamično/dvojice
ODBOJKA M/Ž
BOVLING – trojice
KOŠARKA
BALINANJE – posamično
DVORANSKI NOGOMET
BALINANJE – dvojice
ORIENTACIJSKI TEK M/Ž
ŠPORTNI RIBOLOV
ODBOJKA NA MIVKI M/Ž
BALINANJE – ekipno
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14. 4. 2018
17. 2. 2018
10. 3. 2018
24. 3. 2018
7. 4. 2018
21. 4. 2018
5. 5. 2018
19. 5. 2018
2. 6. 2018
16. 6. 2018
30. 6. 2018
25. 8. 2018
8. 9. 2018

Anton Klepec prejel dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju športa.

DGN Koper – Emonec
MDGN Slovenske Konjice – Slovenske Konjice
DGN Ljubljana – BK 300
DGN Severne Primorske - Gimnazija Nova Gorica
DGN Severne Primorske – Bowling center Magma X
Odpovedano zaradi neprijave ekip
AURIS Kranj – BD Primskovo
MDGN Slovenske Konjice – Športna dvorana Slovenske Konjice
AURIS Kranj – BŠD Lokateks Trate Škofja Loka
DGN Celje – Celjski park
MDGN Velenje – Velenjsko jezero
DGN Posavja Krško – Kostanjevica na Krki
DGN Podravja Maribor – BD Angela Besednjaka
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medaljo v kolesarstvu. V februarju 2018 je kot prvi
gluhi športnik, dobitnik olimpijske medalje, prejel
odločbo o dodelitvi dodatka k pokojnini za izjemne
dosežke na področju športa.
h) Novo vodstvo Športne zveze gluhih Slovenije 2018–2022

še rezultate v letu 2018 na mednarodnih tekmovanjih. Najboljša športnica leta je Iris Breganski za
osvojena naslova evropske mladinske prvakinje v
metu kopja in skoku v višino. Športnik leta pa je Tadej Enci za četrto mesto v teku na 400 m na evropskem prvenstvu gluhih dvoranski atletiki.

V torek, 5. junija 2018, je bila v sejni dvorani Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije volilna seja
predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije, kjer
so Sabino Hmelina iz MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, nekdanjo vrhunsko športnico
v alpskem smučanju in dobitnico medalj z olimpijskih iger gluhih, izvolili za predsednico ŠZGS, Roberta Žlajpaha iz MDG Ljubljana pa za člana sekretariata ŠZGS. Dosedanji sekretar ŠZGS Anton Petrič
je bil ponovno imenovan na to funkcijo. Predsedstvo ŠZGS je potrdilo tudi novo sestavo sekretariata ŠZGS.

Iris Breganski je prejela priznanje za perspektivno športnico leta
2018.

Moška kegljaška reprezentanca gluhih je bila razglašena za športno ekipo leta za osvojeni naslov
evropskega ekipnega prvaka na evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju. Kot naj športno društvo je
bilo izbrano DGN Celje z največ osvojenimi točkami z državnih prvenstev gluhih 2018.
Robert Žlajpah in Sabina Hmelina

i) Dogodek Športnik gluhih leta 2018
ŠZGS je 13. decembra 2018 razglasila najboljše
športnike leta in jim podelila priznanja za najbolj-

j) Seja predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije
Športna zveza gluhih Slovenije je imela 1. decembra 2018 redno sejo predsedstva ŠZGS, ki je bila v
veliki dvorani DGN Ljubljana. Seje se je udeležilo
dvanajst predstavnikov društev gluhih in naglušnih
Slovenije.
Predsedstvo ŠZGS je obravnavalo poročila izvedenih državnih prvenstev v letu 2018 in poročila
z mednarodnih tekmovanj. Za leto 2019 so člani
predsedstva ŠZGS potrdili koledar državnih prvenstev gluhih z izbranimi izvajalci – lokalnimi društvi
gluhih in naglušnih v različnih športnih panogah.
Potrdili so tudi program mednarodnih reprezentančnih tekmovanj v letu 2019.
Anton Petrič

Gluhi kegljači, najboljša ekipa invalidov leta 2018
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MEDNARODNI ŠPORTNI PROJEKTI
V LETU 2019

1. Evropska prvenstva po koledarju EDSO:
- Evropsko atletsko prvenstvo,
Bochum (NEM), 21.–28. julij 2019
- Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v košarki,
oktober 2019–februar 2020

2. Svetovna prvenstva po koledarju ICSD:
- Svetovno prvenstvo v dvoranski atletiki,
Talin (EST), 14.–17. marec 2019
- Svetovno prvenstvo v tenisu,
München (NEM), 31. avgust–7. september 2019

3. Olimpijske igre gluhih:
- Zimske olimpijske igre gluhih,
Valtellina – Valchiavenna (ITA), 12.–21. december 2019

4. ICSD kongres:
- Milano (ITA), 10.–12. december 2019

Šport

Železni Maks Stopar zaslužen prejemnik
dodatka k pokojnini
Konec leta 2017 je začel veljati zakon o dodatku
k pokojnini za delo in izjemne športne dosežke.
Dodatek se obeta približno 200 nekdanjim športnikom, od katerih se večina še dolgo ne bo upokojila, ko bodo začeli prejemati dodatek.

Marjan Paveu. Med prejemniki ni pokojnega Rudolfa Krošlja, ki priznanja države za svoje dosežke
ni dočakal. Športniki, ki so še v aktivnem delovnem razmerju, pa bodo morali počakati na redno
starostno oziroma invalidsko upokojitev.

Podrobnosti izplačevanja mesečnega dodatka k
pokojnini so urejene v Pravilniku o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Upravičenci do
dodatka so slovenski državljani, ki so z izjemnimi
dosežki v športu trajno prispevali k razvoju družbe

Nekdanji gluhi olimpijci: Maks Stopar, Mirko Jerman, Marjan Lampelj, Anton Klepec in Marjan Paveu, predsednik ZDGNS Mladen
Veršič, Tone Petrič, sekretar ŠZGS, in tedanji predsednik ŠZGS Robert Žlajpah
Srečko Katanec, Karl Erjavec in prvopodpisani poslanec Peter Vilfan, ki je v državni zbor vložil Zakon o dodatku k pokojnini za delo
in izjemne športne dosežke.

in ugledu Slovenije, ker so dobitniki olimpijske ali
paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih
prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah, medalje z olimpijskih disciplin v individualnih
športnih panogah v članski konkurenci in dobitniki
Bloudkove nagrade za življenjsko delo.
Višina dodatka se odmerja v mesečnem znesku
razlike med starostno ali invalidsko pokojnino, ki jo
prejema upravičenec, in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske
osnove za 40 let pokojninske dobe. Dodatek znaša
najmanj 70 odstotkov in največ 100 odstotkov razlike.
Gluhi športniki so pred osamosvojitvijo Slovenije
osvojili šest medalj, po letu 1991 pa še sedemnajst. Dodatek k pokojnini trenutno že prejema
pet gluhih dobitnikov medalj. To so Maks Stopar,
Mirko Jerman, Marjan Lampelj, Anton Klepec in

Vitalni in gibčni 75-letni Maks Stopar je športnik
po duši in srcu. Z gimnastiko se je začel ukvarjati
zelo zgodaj. Najuspešnejši je bil v orodni gimnastiki, ko je leta 1969 na poletnih olimpijskih igrah
gluhih v Beogradu v ekipnem boju osvojil bronasto
medaljo. Pot do medalje je bila dolga, na njej pa
veliko truda in tudi številne ovire, saj je bilo takrat
gluhim športnikom vse prej kot lahko. Uril se je v
številnih klubih. Pot do medalje se mu je odprla
po vabilu iz Beograda: »Že v mladosti sem treniral v klubu s slišečimi, da sem izboljšal tehniko. Z
mano je bil še en gluh, Marjan Paveu. Marjan ni
imel težav s sporazumevanjem s slišečimi, sam pa
sem se težko sporazumel, zato mi je tolmačil, kako
narediti salte in druge tehnike. Ko so izvedeli, da v
Beogradu iščejo telovadce, smo se prijavili, sprejeli
so nas, neki trener pa nas je ocenjeval. Ko je videl,
da smo dobri, nas je izbral. Potem sem se večkrat
vozil v Beograd na priprave s trenerjem, ki je imel
veliko izkušenj.«
Osvojenega brona se spominja z nasmehom, kajti
ko je stal na stopničkah, je bil trud poplačan, napor
in ovire pa premagane: »Zame je bilo pomembno,
da mi je uspelo na olimpijadi, da sem res dal vse
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od sebe in napredoval. To me je gnalo naprej. Nisem mislil na denar, če bom dobil medaljo. Želel
sem samo doseči vrhunski rezultat. Ko smo dobili
medaljo, smo bili povabljeni k predsedniku Izvršnega sveta SR Slovenije Stanetu Kavčiču na sprejem
olimpijcev, da nas je pozdravil.«

Bronasta telovadca Marjan Paveu in Maks Stopar

Razen sprejema gluhi športniki niso imeli nobenih
ugodnosti. Vse so si plačevali sami, pripoveduje
Stopar. Takratna Zveza slušno prizadetih mu je pokrila stroške udeležbe na olimpijadi. Poleg treningov je vsak dan hodil tudi v službo. Dodatka k pokojnini, ki je precej skromna, se je zato razveselil:
»Bil sem navdušen, da jim je uspelo, ker sem težko
shajal, zdaj pa dobim več denarja in sem res vesel
in zadovoljen. Res hvala in še vedno zaupam, da
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije dobro
dela.«
Verjetno je veliko gluhih športnikov na svoji športni poti obupalo, saj je bilo usklajevanje dolgotrajnih treningov, službe in družine za številne prenaporno, in so šport opustili. Tako je tudi Maks ostal
brez telovadne ekipe. Ko se je nehal ukvarjati z gimnastiko, se je preizkusil v kolesarstvu, plavanju,
teku, pohodništvu, smučanju in teku na smučeh.

Med letoma 1967 in 1983 je tudi trikrat tekmoval na zimskih olimpijskih igrah gluhih v alpskem
smučanju. Leta 1988 je nastopil tudi na evropskem
prvenstvu gluhih. Tekmoval je v teku na smučeh.
Presenetljivo se je pregovorno najzahtevnejših
športov lotil šele po štiridesetem letu: »Našel sem
se v triatlonu, duatlonu, akvatlonu – to je plavanje
in tek, pri duatlonu je tek in kolesarjenje, pri triatlonu pa vse, plavanje, kolesarjenje in tek. V tem sem
res užival. Tekmoval sem med veterani; čeprav smo
bili maloštevilni, sem bil vedno najboljši. Imel sem
dobro kondicijo zaradi gimnastike. Gre ji velika zahvala, da sem bil vedno telesno močan.«
Maks Stopar je do leta 2015 tekel na kar dvajsetih ljubljanskih maratonih. Tekmoval je tudi na
kolesarskem maratonu Franja in na preizkušnjah
v teku na smučeh: »Trideset let sem se jih redno
udeleževal, pred dvema letoma pa sem si poškodoval kolk, tako da sem moral na operacijo, da so
mi vstavili umetnega. Zdravnika sem vprašal, ali
lahko začnem teči, pa mi je odsvetoval. Lahko pa
plavam in kolesarim, zato sem počel to, ker se rad
gibam. Tako se poleg plavanja zjutraj še pol ure
rekreiram z razgibavanjem, raztezanjem. Delam
trebušnjake, počepe in tako naprej. To počnem redno vsako jutro.«
Vitalni Maks je s svojim življenjskim slogom dokazal, da z vsakodnevnim gibanjem ostaneš večno mlad. Seveda tekmuje še danes. Pri svojih 75
letih je hitro našel šport, ki ga lahko izvaja tudi z
umetnim kolkom. Pred kratkim je med veterani v
kategoriji od 75 do 79 let v plavanju na 800 metrov
osvojil drugo mesto. Maks je res izjemen športnik
in človek, ki je bistveno prispeval k ugledu naše države, predvsem pa je s svojim življenjskim slogom,
železno voljo in predanostjo športu lahko zgled
številnim rodovom.
Mag. Tina Grošelj
Valerija Škof

P I Š I T E urednistvo.ist@zveza-gns.si
V NAŠE GLASILO
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Delavnica GIBAM SE
V sredo, 9. 1., smo se udeležili prve delavnice Gibam se. Po decembru, ko je bilo (pre)veliko dobre
hrane, je bila že uvodna delavnica pravi balzam za
telo.

Veliko je izgovorov, zakaj ne moremo biti telesno
dejavni, a za to ni potreben dodaten čas, saj si lahko pomagamo takole:
• namesto z dvigalom gremo po stopnicah,
• ko se peljemo z avtobusom, izstopimo postajo
prej in nadaljujemo pot peš,
• do službe ali trgovine gremo peš,
• potem ko mislite, da ne morete več, na zabavi
zaplešite še eno melodijo …
Seveda smo potem komaj čakali, da se odpravimo
v telovadnico, kjer smo naredili nekaj aerobnih in
raztezalnih vaj. Ni bilo pretežko, malo smo se pa
le zadihali. Z mislijo, da smo naredili nekaj za svoje
zdravje, smo zadovoljni odšli domov.
Naslednje srečanje je bilo v sredo, 16. 1. 2019, prav
tako v telovadnici na bazenu Velenje ob 16h. Na to
delavnico so lahko prišli tudi tisti, ki se uvodne niso
udeležili.

Uvodni pozdrav našega predsednika društva in Tajde Reberčnik

Uvodno predavanje je bilo zelo zanimivo. Tajda Reberčnik, ki je diplomirana fizioterapevtka, nam je
zelo lepo razložila osnove o gibanju ter koliko in
kako se naj bi vsak gibal.
Če se na teden gibamo manj kot 30 minut, smo
telesno nedejavni.
Če se gibamo več kot 30 minut na teden, a manj
kot pet dni tedensko, bi se morali gibati pogosteje.
Če želimo biti telesno aktivni, naj bo naš cilj:
• 150 minut zmerne intenzivne telesne dejavnosti ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti tedensko;
• to dosežemo tako, da smo vsak dan 30 minut
zmerno intenzivno telesno dejavni ali 15 minut
zelo intenzivno telesno dejavni.
Aktiven življenjski slog omogoča:
• več energije,
• več življenjske moči,
• močnejše, bolj napete mišice,
• manjše tveganje za srčne bolezni in možgansko
kap,
• manjše tveganje nastanka osteoporoze,
• lepšo držo,
• večje samozaupanje in
• lepšo postavo in videz.

Ogrevanje

Na tem srečanju smo merili vzdržljivost vsakega
posameznika. Vaje niso zahtevne, prilagojene so
tako, da jih zmore vsak.
Da bi se začeli ukvarjati s telesno dejavnostjo, ni
potrebno, da bi bili že na začetku v dobri formi,
lahko pa naredite prve korake in do naslednjega
srečanje opraviti vsak dan krog zmerne hoje okrog
jezera.
Zadostna telesna dejavnost je pogoj za zdravo življenje, zato se vidimo na naslednji vadbi.
Edita Kos Martinšek
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Premagajmo prehlad
Prehladi so pozimi pogostejši zato, ker se več časa
zadržujemo v zaprtih prostorih in v bližini bolnih.
Zaradi hladnega vremena se izsuši nosna sluznica, ki je tako dovzetnejša za virusne okužbe. Telo
lahko doživi fizični stres, kadar nas dolgo zebe, saj
porabi veliko energije, da se ogreje, takrat pa smo
bolj dovzetni za okužbe.

Pijmo veliko tekočine
Prehladna obolenja povzročajo izgubo soli v telesu, kar pomeni, da je telo zakisano. Ker ne more
postati alkalno, se dviguje telesna temperatura,
odpornost imunskega sistema pa pada. S pitjem
tekočine – vode, čaja ali multivitaminskih napitkov – preventivno in kurativno skrbimo za zadostno količino soli v telesu. Ko začne telo izgubljati
sol, nam to jasno pokaže, saj postanemo utrujeni,
slabše se počutimo, izgubimo energijo in vitalnost,
najpogosteje pa se zviša tudi temperatura.
Užijmo dovolj vitaminov
V hladnejših obdobjih telesu primanjkuje vitaminov, ki jih potrebuje za normalno delovanje. Že
majhni otroci vedo, da je limona zdrava in da če
zbolimo, je treba užiti čim več vitamina C. Ta učinkuje preventivno, sodeluje pri uničevanju strupov
in krepi imunski sistem. Najdemo ga v limoni, kiviju, malinah in zelju.

Zamašen nos

Nihče ne mara smrkanja, kašljanja in bolečega
grla. Prehlad je najpogostejše obolenje zgornjih
dihalnih poti in nadloga, ki nas spravi v slabo voljo. Že ljudska modrost pravi, da prehlad traja sedem dni, če ga zdravimo, in teden dni, če ga ne.
Če nas je doletela ta neprijetnost, se moramo odločiti, ali bomo še naprej aktivni ali si bomo vsaj
za teden dni oddahnili in telesu pustili, da si opomore.
Najbolje je, da bolezni dovolimo, naj opravi svoje,
in jo preležimo. Med počasnim in naravnim okrevanjem se namreč krepi naš imunski sistem. Da bi
bilo tovrstnih obolenj čim manj, navajamo nekaj
koristnih nasvetov za boj proti prehladu.
Bodimo telesno aktivni na svežem zraku
Sami lahko poskrbimo, da se ne prehladimo pogosto. Dobra telesna pripravljenost in gibanje na
svežem zraku sta v pomoč, da bo naš imunski sistem bolj okrepljen in manj nagnjen k različnim prehodnim obolenjem. Na svežem zraku bomo zboleli
kasneje, kot če se zadržujemo v zaprtih prostorih,
na primer trgovskih centrih. Zbirališča množic ljudi
so običajno prava legla virusov in bakterij.
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Ingver, limona in čaj

Limonov sok lahko pijemo z vodo, lahko ga dodamo čaju ali pa si zadostno količino vitamina C in
drugih vitaminov priskrbimo s pitjem multivitaminskih napitkov.
Počivajmo in preznojimo telo
Vsako bolezen bi bilo najbolje preležati, dokler se
ne pozdravimo. A tempo življenja nam pogosto ne
omogoča kakovostnega prebolevanja, zato si pri
obolenju z vročino najlažje pomagamo tako, da se
preznojimo ter s tem pospešimo odvajanje strupov in bakterij iz telesa.

Nasvet
Kokošja juha je že stoletja znana kot učinkovito
sredstvo za lajšanje prehladnih težav. Pred kratkim
je bilo tudi znanstveno dokazano, da ima takšno
zdravljenje trdne temelje, saj juha učinkuje protivnetno in pospešuje proces odpravljanja sluzi.

Počitek

Ko zaznamo bolečine v sklepih, mišicah in na koži,
je to najpogosteje znak, da sledi povišana temperatura. Za dodatno znojenje pomaga pitje vode ali
lipovega čaja, še večji učinek pa dosežemo, če čaju
dodamo ingver. Poskrbimo, da smo toplo oblečeni, in se zavijemo v toplo odejo. Telo bo začelo odvajati odvečno vodo, s tem pa tudi strupene snovi.
Ko se prenehamo znojiti, si privoščimo hladno kopel ali tuš in postopek po potrebi ponovimo.
Poskrbimo za ustrezno higieno
Z rednim in skrbnim umivanjem rok bomo odpravili morebitne viruse ali bakterije, še preden bi ti
z naših rok prišli v usta ali nos. Prijemanje predmetov na javnih krajih (kljuk, gumbov v dvigalu,
vozičkov v trgovinah) prinaša večje tveganje za
obolenje. Ker vode nimamo vedno pri sebi, lahko
s priročnim antibakterijskim gelom, ki gre v žep ali
torbo, roke razkužimo na vsakem koraku.
Prav tako se, če smo prehlajeni, izogibamo večkratni uporabi istega robčka, saj s tem zmanjšamo
možnost prenašanja virusov. Vsakič, ko je naš nos
poln, vzamemo nov robec in najprej izpraznimo
eno nosnico, nato drugo. S tem bomo preprečili širjenje bakterij v uho, ki bi se lahko dodatno okužilo.

Inhalacija

Izdatnejše vlaženje prostora ustvarja ozračje, ki ni
po volji virusom, saj ti obožujejo suho okolje.

Izpiranje ust in grgranje tople slane vode blaži bolečine v grlu in zmanjšuje vnetje sluznice.

Zdravila proti prehladu, kot so kapljice za zamašen nos in zdravila proti bolečinam, pomagajo, da
se vsaj začasno počutimo bolje. Trajanja prehlada
sicer ne skrajšajo in v posameznih primerih lahko
povzročijo stranske učinke, zato se pred njihovo
uporabo posvetujemo z zdravnikom ali farmacevtom.

Nosna pršila, ki vsebujejo blago slano vodo, ali
kapljice nam bodo pomagali pri čiščenju nosu in
lažjem dihanju skozi nos. Slanico lahko naredimo
tudi sami.

Priporočljivo je, da poslušamo svoje telo in vsaj
nekaj časa počivamo. Glede na hiter življenjski slog
je lahko zdravljenje prehlada priložnost za počitek,
ki si ga drugače ne bi vzeli.

Inhaliranje pare čisti nos in pomaga pri odpravljanju glavobola. Vedno se prepričamo, da voda
ni preveč vroča, da ne pride do poškodb. V vodo
lahko dodamo nekaj kapljic eteričnega olja evkaliptusa, s čimer bo učinek še močnejši.

Vir:
www.life.si in
http://www.athlete-nutrition.si/

Priporočila za lajšanje prehladnih težav

Povzel: Adem Jahjefendić
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Kulturni projekti Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije v letu 2019
Videoprojekcija filma France Prešeren
nekoč in danes

6. februar 2019, spletna stran ZDGNS, izvajalec ZDGNS

Gledališka delavnica gluhih
5.–7. april 2019, Kranjska Gora,
izvajalec ZDGNS z gosti iz Hrvaške

Premiera celovečerne gledališke igre Kekec
23. maj 2019, BTC SiTi Teater Ljubljana,
gledališka skupina ZDGNS Tihe stopinje

Likovna kolonija gluhih

31. maj–2. junij 2019, Krško/Brestanica,
izvajalec DGN Posavja Krško

Filmska delavnica gluhih

september 2019, Kranjska Gora, izvajalec ZDGNS

Gledališka igra gluhih in slišečih Most
19. september 2019, BTC SiTi Teater Ljubljana,
izvajalec ZDGNS

Mednarodni dan gluhih

21. september 2019, izvajalca DGN Celje in ZDGNS

Gledališki festival gluhih

oktober 2018, Kulturni dom Izola,
izvajalec DGN Južne Primorske

Filmski festival gluhih

9. november 2019, Kinodvor Ljubljana ali
Kino Bežigrad, izvajalec DGN Ljubljana

Kulturni večer ob dnevu slovenskega znakovnega jezika
14. november 2019, lokacija naknadno, izvajalec ZDGNS

