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Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, krajšanja ali delne objave nenaročenih prispevkov v skladu s poslanstvom in
prostorskimi možnostmi glasila. Mnenja in
stališča avtorjev prispevkov ne izražajo nujno mnenja in stališča uredništva ter Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Nenaročenih besedil in fotografij ne vračamo. Ponatis celote ali posameznih delov je
dovoljen le s pisnim privoljenjem uredništva. Anonimnih prispevkov oziroma prispevkov, ki žalijo čast drugih, ne objavljamo.
Glasilo je brezplačno in v javnem interesu,
zato na podlagi 8. točke 26. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list
Republike Slovenije št. 89/98) ni zavezano
plačilu davka na dodano vrednost. Izhaja v
nakladi 3.700 izvodov.
Fotografija na naslovnici:
Po razglasitvi sprejema ustavnega zakona
za vpis slovenskega znakovnega jezika v
ustavo
Foto: arhiv ZDGNS

Obvestilo uredniškega odbora
V mesecu maju smo dosegli veliko zmago – vpis slovenskega znakovnega jezika
gluhih v ustavo, kar je zgodovinski dogodek za skupnost gluhih in naglušnih v
Sloveniji. Poslanci so z 78 glasovi za in brez glasu proti sprejeli ustavni zakon, v
skladu s katerim bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja sloven
skega znakovnega jezika. Zakon ureja tudi svobodno uporabo in razvoj jezika
gluhoslepih.
Skupina 43 poslancev opozicije je v parlamentarni postopek vložila predlog
spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi omo
gočil, da bi znova vzpostavili sistem priznavanja poklicnih bolezni. V predlog
je vključena tudi naglušnost kot posledica dolgotrajne obremenitve (hrupa) na
delovnem mestu.
Glasilo Iz sveta tišine prispeva h kulturni istovetnosti in zgodovini gluhih, na
glušnih, gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom, zato so vsi prispevki zelo
pomembni.
Vabimo vas, da glasilo soustvarjate z nami. Prispevke s priloženimi fotografija
mi pošljite na enaslov: urednistvo@zvezagns.si.
Če se vam zdi glasilo zanimivo in ga želite prejemati brezplačno, nam pišite na
enaslov: urednistvo@zvezagns.si ali svoje ime, priimek in naslov sporočite
na: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana.
Glasilo Iz sveta tišine je dosegljivo tudi na spletu: www.zvezagns.si.
Uredništvo

Navodilo avtorjem
Besedilne datoteke
Besedila naj bodo napisana v računalniškem programu Word. Besedila,
poslana v programu PDF, ali skenirana besedila, bomo zavrnili, z izjemo
vabil, diplom, dopisov, priznanj itd.

Slikovne priloge

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 FIHA.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Pri fotografiranju je za objavo dobre fotografije treba upoštevati naslednje
nastavitve na posameznih napravah: če so digitalne fotografije narejene 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 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, 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 dokument, ampak jih pripnite k
elektronski pošti. Fotografije in besedila, ki ne ustrezajo navodilom, bomo
zavrnili ali jih objavili brez fotografij.

Uvodnik

Uvodnik
Anton Petrič, urednik

V maju se je skupnosti oseb z izgubo sluha v Slo
veniji obrestovala borba za priznanje znakovnega je
zika na vseh področjih življenja in dela. Državni zbor
Republike Slovenije je soglasno sprejel sklep, da se
slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih umesti
ta v Ustavo Republike Slovenije, istočasno pa se vanjo
vpišeta tudi italijanski in madžarski znakovni jezik za
uporabo na območjih, kjer sta uradna jezika italijan
ščina in madžarščina. Tako smo se pridružili štirim
evropskim državam in smo dvanajsta država na svetu,
ki ima znakovni jezik vpisan v ustavo. Slovenija je ver
jetno edina država na svetu, ki ima v ustavo vpisne kar
tri znakovne jezike, ter prva država na svetu, ki je v
ustavo vpisala jezik gluhoslepih. Vpis treh znakovnih
jezikov v ustavo je posebnost v evropskem prostoru,
saj imajo le v treh evropskih državah znakovni jezik
kot del kulturne dediščine oziroma kulture gluhih vpi
san v ustavo, v eni pa znakovni jezik kot pravico gluhih
do sporazumevanja priznavajo kot socialni korektiv.
Od obiskov poslanskih skupin jeseni leta 2018,
ko smo iskali podporo za vpis slovenskega znakov
nega jezikav v ustavo, do predaje konkretne pobude
predsedniku državnega zbora mag. Dejanu Židanu in
predsedniku vlade Marjanu Šarcu ter do obroditve
sadov naših prizadevanj so pretekla tri leta. V tem ča
su smo organizirali mnogo dogodkov in kampanj, s
pomočjo katerih sta politika in javnost končno dojeli
vsebino in namen naše pobude ter nas podprli.
Pogosto pozabljamo, da gluhi za sporazumevanje
uporabljajo znakovni jezik kot materni jezik. Pravica
do uporabe maternega jezika je temeljna človekova
pravica, priznana in zaščitena v mednarodnih aktih,
gluhim v Sloveniji pa kljub temu še vedno ni povsem
zagotovljena. Za osebe z izgubo sluha je slovenski
znakovni jezik glavno komunikacijsko sredstvo ter
predstavlja osrednji način njihovega razmišljanja in
delovanja, od katerega je odvisno izobraževanje, za
poslovanje in vključevanje v družbo.
Kot rezultat prizadevanj za umestitev slovenske
ga znakovnega jezika v ustavo so gluhi končno dobili
enake možnosti sodelovanja v družbenem, osebnem
in političnem prostoru, slovenski znakovni jezik pa

je dobil enakovredno veljavo, ki jo gluhi kot kulturna
in jezikovna skupnost zaslužijo. To bo slovenskemu
znakovnemu jeziku omogočilo ustrezen razvoj, stan
dardizacijo in financiranje s strani države, hkrati pa
bomo dokazali, da so dostojanstvo, pravice in blagi
nja vseh delov družbe skupna odgovornost.
Naglušnost spada med najpogostejše poklicne bo
lezni povsod po svetu. Pred letom 1990 je bilo v Slove
niji registriranih več kot osemsto poklicnih bolezni
na leto, zdaj jih je le še okoli trideset. To ne pomeni,
da poklicnih bolezni ni več. Izvirni greh je sistemske
narave, saj poklicno bolezen lahko prijavijo le delo
dajalci, ki so obenem plačniki storitev pooblaščenih
zdravnikov in morebitnih odškodnin. Ko ljudje po
desetletjih dela v hrupnem okolju postanejo nagluš
ni, niso upravičeni do odškodnine, le do slušnega
aparata. Po podatkih zdravstvene zavarovalnice je
samo v letu 2019 na novo prejelo slušni aparat 17.336
oseb. S sprejemom predloga spremembe Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi
omogočil, da bi znova vzpostavili sistem priznavanja
poklicnih bolezni, bi naredili korak proti koncu več
kot dvajsetletnega obdobja, v katerem se v Sloveniji
obstoja poklicnih bolezni, z izjemo azbestoze, prak
tično ne ugotavlja in posledično ne evidentira. Ugo
tavljanje poklicnih bolezni, tudi naglušnosti, je zato
nujno za sprejemanje ukrepov za njihovo prepreče
vanje in odpravo njihovih posledic.
Maja smo obeležili tudi dvajsetletnico Medob
činskega društva gluhih in naglušnih občin Sloven
ske Konjice, Vitanje in Zreče. V času od ustanovitve
društva do danes se je zvrstilo mnogo dogodkov, ki
so se prilagajali novim družbenim spremembam. Te
spremembe so predstavljale izzive, s katerimi so se v
društvu znali pravočasno spopasti, čeprav so se vča
sih znašli v zagati. Ves čas so imeli vizijo, ki je zaradi
neugodnih pogojev niso vedno uresničili, vendar so
vztrajali in se razvijali. Z izvajanjem posebnih soci
alnih programov so uspeli vzbuditi pozornost lokal
nega okolja, ki je v njihovih aktivnostih prepoznalo
skrb za sokrajane, katerim se je bilo zaradi specifi
čnih značilnosti treba posebej posvetiti.
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Matjaž Juhart

S sekretarjeve mize
»Ne slišim, berem z ustnic.
Zaradi maske na obrazu ne vem, kaj mi želite povedati.«
organi zveze. Zadovoljni smo, da
delo opravljamo transparentno in
v skladu s predpisi.

Komisija za preprečevanje
korupcije je zaključila delo
na Zvezi društev gluhih in
naglušnih Slovenije
Komisija za preprečevanje korup
cije je zaključila nadzor na zvezi in
ni ugotovila nepravilnosti. Kljub
zahtevnemu postopku, za katerega
je bilo treba pripraviti veliko gradi
va, smo lahko veseli, da je zadeva
zaključena brez nepravilnosti.

Informacijska pooblaščenka
je zaključila delo na Zvezi
društev gluhih in naglušnih
Slovenije
Informacijska pooblaščenka je na
zvezi vodila več zadev in po dalj
šem nadzoru ni ugotovila nobenih
nepravilnosti. Veseli smo, da smo
pri delu odgovorni in strokovni,
tudi v očeh nadzornih organov.

Revizor je zaključil delo
na Zvezi društev gluhih in
naglušnih Slovenije
Na Zvezi društev gluhih in na
glušnih Slovenije zunanji revizor
vsako leto opravi revizijo. Z njego
vim poročilom so se seznanili vsi
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Poročila Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije
za Fundacijo za financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacij ter za Ministrstvo
za kulturo
Fundaciji za financiranje invalid
skih in humanitarnih organizacij
ter Ministrstvu za kulturo smo
pravočasno poslali poročila zveze
in društev. Poročila so bila v skla
du z razpisom in s financiranjem,
kar nam omogoča prijavo na nove
razpise in projekte.

Predavanje Varni na
internetu v izvedbi
RehaCentra Sluh
Izpeljali smo predavanje na temo,
kako vzgajati otroke, da bodo zna
li varno in odgovorno uporabljati
splet in mobilne naprave.

Razpis Ministrstva za kulturo
za senzorne invalide
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije se je prijavila na razpis
Ministrstva za kulturo za dodatna
sredstva v okviru dostopnosti do
informacij in komunikacij za sen
zorne invalide.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Ministrstvo za javno upravo
in državni zbor naročnika
storitev dostopnosti do
informacij in komunikacij
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije aktivno ponuja storitve
dostopnosti do informacij in ko
munikacij mnogim javnim usta
novam, med drugim Ministrstvu
za javno upravo in državnemu
zboru.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Poročilo Organizacije za
gospodarsko sodelovanje
in razvoj ter Evropske
komisije na področju
zdravstvenega, invalidskega
in pokojninskega zavarovanja
Organizacija za gospodarsko sode
lovanje in razvoj je skupaj z Evrop
sko komisijo izdelala drugo poro
čilo s področja zdravstvenega, in
validskega in pokojninskega zava
rovanja, ki navaja nove dokaze o
stanju socialne zaščite invalidov v
Sloveniji, vključno z dolgotrajnimi
bolniškimi staleži in dolgotrajno
brezposelnostjo.

S sekretarjeve mize

Tolmačene oddaje na
Radioteleviziji Slovenija ob
30. obletnici samostojne
Slovenije, predsedovanju
Svetu Evropske unije,
referendumu, epidemiji in
drugih aktualnih dogodkih

Debevc in članica odbora Evrop
ske zveze naglušnih Darja Pajk sta
se udeležila skupščine Evropske
zveze naglušnih, ki je potekala na
daljavo.

Radiotelevizija
Slovenija
nas
sproti obvešča o vseh tolmače
nih oddajah na spletnem portalu
dostopno.si in na njihovi Face
book strani. Hvala za vse boljšo
dostopnost in informiranost v pri
lagojenih načinih komunikacije.

Mladen Veršič; foto: Spletna TV

Volilna skupščina Zveze
društev gluhih in naglušnih
Slovenije

Anton Petrič; foto: ZDGNS

Avto-moto zveza Slovenije
(AMZS) nudi gluhim in
naglušnim nižjo članarino
Avtomoto zveza Slovenije je spre
jela pobudo strokovnega sodelav
ca Zveze društev gluhih in naglu
šnih Slovenije Branka Gornjeca iz
Društva gluhih in naglušnih Po
murja Murska Sobota za znižanje
članarine v članski kategoriji inva
lid. Več o tem lahko preberete na
spletni strani AMZS. Branko, hvala
za proaktivnost in skupni uspeh.

Skupščina Evropske zveze
naglušnih
Predstavnik Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije dr. Matjaž

za leto 2020. Kljub izrednim raz
meram zaradi covida19 je bilo
leto zelo bogato in plodno, kar so
prepoznali in potrdili tudi organi
zveze.

Anton Petrič je bil izvoljen
za člana Sveta za invalide
Republike Slovenije
Gluhi strokovni sodelavec Zveze
društev gluhih in naglušnih Slove
nije Anton Petrič je bil izvoljen za
člana Sveta za invalide Republike
Slovenije, ki se je na podlagi Zako
na o izenačevanju možnosti inva
lidov po preteku mandata znova
oblikoval. Iskrene čestitke.

Ob koncu leta 2020 so se začeli
volilni postopki, ki so se zaključili
z volilno skupščino, katera je po
trdila nove mandate organov ter
dosedanjega predsednika zveze
Mladena Veršiča izvolila za novi
štiriletni mandat.

Pravljica David: Misija
Beethoven med desetimi
najboljšimi mladinskimi
izdajami na knjižnem sejmu
v Bologni
Mednarodna zveza za mladin
sko književnost IBBY je pravlji
co David: Misija Beethoven, ki jo
je izdala Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije, uvrstila med
deset najboljših mladinskih izdaj

Razpis počitniških
nastanitev za ohranjanje
zdravja in rehabilitacijo oseb
z izgubo sluha
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije je objavila razpis za sofi
nanciranje programa za ohranja
nje zdravja, ki poteka v skladu z
ukrepi in standardi.

Nadzorni in upravni odbor
ter skupščina Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije
Darja Pajk; foto: Spletna TV

Pripravili smo vsa poročila in do
kumentacijo za organe Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije
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S sekretarjeve mize
na svetu, zato ji je pripadlo pose
bno mesto na letošnjem knjižnem
sejmu v Bologni. Iskrene čestit
ke avtorici Aksinji Kermauner in
ustvarjalcem knjige.

Evrope priredila himno Evrop
ske unije v mednarodno kretnjo.
Valerija Škof in sodelavci so delo
odlično opravili.

Dokumentarni film Lastovke
letajo nizko v šolah in
knjižnicah
Bronasti Marino s trenerjem
Darkom; foto: Darko Kegl

Dokumentarni film Lastovke letajo
nizko so predvajali številni mediji,
brezplačno pa smo ga ponudili tu
di šolam in knjižnicam, da si ga bo
lahko ogledalo čim več ljudi.

Marino Kegl tretji v članski
konkurenci na evropskem
prvenstvu gluhih v tenisu
Marino Kegel je najuspešnejši
gluhi teniški igralec, marljiv, go
reč, borben in predan športnik,
ki ima veliko srce in živi za tenis.
Vse te vrline so ga oblikovale v de
lovnega, poštenega in odgovorne
ga človeka, kar se kaže tudi izven
teniškega igrišča. Čestitke Marinu
za izjemen dosežek v močni kon
kurenci in v zelo težkih pogojih,
njegovi družini za podporo ter
glavnemu trenerju Darku Keglu s
trenersko ekipo.

Za boljšo kakovost življenja

RehaCenter Sluh
sodeluje z društvi
DGN Ljubljana

Svetovanje
Izobraževanje
Dostopnost
Tehnični pripomočki
Rehabilitacija
Informiranje
Telefon: 01 500 15 00, 070 451 122
E-pošta: reha.center@zveza-gns.si

Telefon: 01 528 44 93
E-pošta: dgn.ljubljana@siol.net

MDGN za Gorenjsko AURIS

ZVEZA DRUŠTEV
GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
DEAF AND HARD OF HEARING CLUBS ASSOCIATION OF SLOVENIA

RehaCenter Sluh
za osebe z izgubo sluha, svojce in ostale

Telefon: 04 235 14 70
E-pošta: auris.kranj@gmail.com

DGN Južne Primorske
Telefon: 05 627 62 77
E-pošta: drustvo.gluhih-naglusnih@telemach.net

DGN Podravja Maribor
Telefon: 02 252 21 82
E-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si

DGN Koroške
Telefon: 02 872 02 46
E-pošta: dgn.koroske@drustvogink.si

DGN Severne Primorske

Dostop do storitev
Osebni pogovor
Za osebni pogovor se predhodno
dogovorite po telefonu:
070 451 122 ali 01 500 15 00
ali po elektronski pošti:
reha.center@zveza-gns.si.

Telefonski pogovor
Telefonski pogovor lahko
opravite po telefonu:
070 451 122.

Vprašanja lahko pošljete po elektronski
pošti: reha.center@zveza-gns.si.

Telefon: 05 300 17 81
E-pošta: dgnsp@siol.net

DOOS celjske regije
Telefon: 03 493 02 02
E-pošta: dgn.celje@quest.arnes.si

DOZIS Dolenjske in Bele krajine
Telefon: 07 332 47 77
E-pošta: dgnnm56@gmail.com

DGN Posavja Krško
Telefon: 07 492 13 92
E-pošta: dgn.krsko@siol.net

MDGN Velenje
Telefon: 03 897 44 73
E-pošta: mdng@telemach.net

DGN Pomurja Murska Sobota
Telefon: 02 521 11 51
E-pošta: dgnpms@siol.net

MDG Ljubljana
Telefon: 01 430 30 08
E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si

MDGN Slovenske Konjice
Telefon: 03 575 62 61
E-pošta: mdgn.slovenske.konjice@siol.net

Drenikova 24, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 500 15 00, 070 451 122
E-pošta: reha.center@zveza-gns.si

Zloženka RehaCentra Sluh
Izdali smo predstavitveno zložen
ko RehaCentra Sluh s seznamom
storitev, ki jih ponujamo na Zvezi
društev gluhih in naglušnih Slove
nije ter v društvih.

Dan Primoža Trubarja – tudi
to je slovenščina
Ob dnevu jezikoslovca Primoža
Trubarja smo izdelali poseben
plakat, ki spodbuja uporabo zna
kovnega jezika.

Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije je v počastitev dneva
Oddaja o otvoritvi RehaCentra
Sluh; foto: Spletna TV

Dan družine – otvoritev
RehaCentra Sluh
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RehaCenter Sluh

Komunikacija po elektronski pošti

Dan Evrope – himna
Evropske unije v
mednarodni kretnji

Valerija Škof kreta evropsko
himno; foto: Spletna TV

ter ga preimenovali v RehaCenter
Sluh z oddelki svetovanja, rehabi
litacije, tehničnih pripomočkov,
izobraževanja, informiranja ter
dostopnosti do informacij in ko
munikacij. V sodelovanju z društvi
in drugimi sodelavci ponujamo ši
roko mrežo pomoči uporabnikom,
osebam z izgubo sluha, njihovim
družinskim članom in strokovnim
delavcem, razvijamo pa tudi nova
delovna področja.

Na Zvezi društev gluhih in nagluš
nih Slovenije smo postopoma pre
uredili, preoblikovali in postavili
nove temelje svetovalnega centra

Prenovljeni Center tehničnih
pripomočkov
Vabljeni v prenovljeni Center
tehničnih pripomočkov v okviru
RehaCentra Sluh, kjer si lahko
ogledate, izposodite in preizkusite
tehnične pripomočke za osebe z

S sekretarjeve mize
izgubo sluha, ki jih je možno kupi
ti na slovenskem trgu.

ne osebam z izgubo sluha in njiho
vim svojcem, saj so motnje na po
dročju duševnega zdravja v druži
nah z izgubo sluha zelo pogoste.
Mobilna aplikacija Slovarja
slovenskega znakovnega jezika

Spletna delavnica z Majo
Kuzma; foto: ZDGNS

Center strokovne literature
Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije
Vso literaturo Zveze društev glu
hih in naglušnih Slovenije, dru
štev, šolskih centrov in drugih
virov smo zbrali na enem mestu
ter uredili bogat in poučen Center
strokovne literature na področju
izgube sluha.

po vsej Sloveniji. Nekateri so orga
nizirali delavnice, predstavitve in
učenje znakovnega jezika, drugi
pa s posebnimi dogodki obeležili
ta zgodovinski dogodek.

Dan kulturnega razvoja in
raznolikosti
V sklopu dneva kulturnega razvo
ja in raznolikosti smo organizirali
delavnico, ki jo je vodila gluha Ma
ja Kuzma, ter krepili jezikovno in
kulturno identiteto gluhih oseb.

Dan ljubezni v slovenskem
znakovnem jeziku; foto:
Gimnazija Rudolfa Maistra

Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
je s posebnim programom
obeležila spremembo ustave
Pravljica Vse je v naših rokah
Vabilo na predavanje o duševnem zdravju

Pravljica Vse je v naših rokah
Izobraževanje o duševnem
zdravju in demenci na
RehaCentru Sluh
Na RehaCentru Sluh smo pripra
vili izobraževanje o staranju in
demenci, ki je pogost pojav med
osebami z izgubo sluha.

Ob 90. obletnici organiziranega de
lovanja gluhih, ob predsedovanju
Slovenije Svetu Evropske unije in
ob spremembi ustave smo na Zvezi
društev gluhih in naglušnih Slove
nije izdali posebno protokolarno
darilo, pravljico Vse je v naših ro
kah avtorice Aksinje Kermauner.

Naučimo se osnov
znakovnega jezika – Zveza
društev gluhih in naglušnih
Slovenije in Založba Rokus
Klett v osnovnih in srednjih
šolah
Brezplačne spletne
delavnice OMRA s priznanimi
strokovnjaki na področju
stresa in duševnega zdravja
Predavanja in delavnice o stresu
in duševnem zdravju so namenje

Osnovne in srednje šole smo ob
vestili o poteku vpisa znakovnega
jezika v ustavo in jih pozvali, naj
učencem posredujejo čim več in
formacij o njem. Zelo smo bili ve
seli odziva in številnih akcij, ki so
jih izvedli učenci slovenskih šol

Na gimnaziji in srednji šoli Rudol
fa Maistra Kamnik so se sistema
tično učili znakovnega jezika in za
zaključek posneli priredbo pesmi
Dan ljubezni v znakovnem jeziku.
Iskrene čestitke.

Oglasi na avtobusih
mestnega prometa v
Ljubljani, Mariboru in Celju
o vpisu znakovnega jezika v
ustavo
O vpisu znakovnega jezika v usta
vo smo javnost obveščali po raz
ličnih kanalih, med drugim tudi
z oglasi na avtobusih mestnega
prometa v Ljubljani, Mariboru in
Celju.
maj–junij 2021 | 7
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ri na Radiu Slovenija so bili zelo
odmevni.

Izložba Ministrstva za notranje zadeve

Sodelovanje Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije
ter policije
Dobro sodelovanje s policijo smo
nadgradili z okrašenimi izložbami
prostorov policije v središču Lju
bljane.

Seja ustavne komisije
na Televiziji Slovenija

V ljubljanskem nakupovalnem
središču Aleja smo imeli skoraj
teden dni brezplačno stojnico, na
kateri smo obiskovalce seznanja
li z znakovnim jezikom in s spre
membo ustave.

Anton Petrič v oddaji Studio ob
sedemnajstih; foto: Radio Prvi

Studio ob sedemnajstih in
Jezikovni pogovori na prvem
programu Radia Slovenija
Naši prispevki v oddajah Studio ob
sedemnajstih in Jezikovni pogovo
8 | Iz sveta tišine

Po Sloveniji poteka posebna me
dijska kampanja Tudi to je sloven
ščina z liki največjih slovenskih
kulturnikov Primoža Trubarja,
Ivana Cankarja in Franceta Pre
šerna, ki vzpodbujajo k uporabi in
učenju znakovnega jezika.

Oddaja Dobro jutro, Poročila
in Odmevi na TV Slovenija
s prispevki o gluhoti in
znakovnem jeziku
O vpisu slovenskega znakovne
ga jezika in jezika gluhoslepih v
ustavo smo spregovorili v najbolj
gledanih oddajah na Televiziji Slo
venija Dobro jutro, Poročila in Od
mevi.

Foto: ZDGNS

Stojnica Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije
v nakupovalnem središču
Aleja v Ljubljani

Tudi to je slovenščina –
Trubar, Cankar, Prešeren

Mladen Veršič med
intervjujem; foto: ZDGNS

Na spletnih straneh
Multimedijskega centra
Radiotelevizije Slovenija in
spletnem portalu dostopno.si
redno poročajo o vsebinah in
oddajah za gluhe in naglušne
Bralci spletnih strani Multi
medijskega centra Radiotelevizije
Slovenija in portala dostopno.si
so toplo sprejeli intervju s pred
sednikom Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije Mladenom
Veršičem.

Valerija Škof in Nina Pušlar;
foto: Grega Valančič/Sportida

Pesem Tople oči Nine Pušlar
Sodelovanje Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije s pevko
Nino Pušlar pri promociji učenja
in spoznavanja znakovnega jezika
je preseglo pričakovanja. Akcija
še poteka in bo poleg pesmi Tople
oči ponudila tudi videospot, ki bo
vseboval znakovni jezik. Prispevki
o znakovnem jeziku se pojavljajo v
vseh medijih, tako na televiziji in
radiu kot na spletu in na družbe
nih omrežjih.

Predsednik Evropske zveze
gluhih Markku Jokinen; foto: EUD

Dan slovenskega
znakovnega jezika in upravni
odbor Evropske zveze gluhih
Med prizadevanji za spremembo
ustave je Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije aktivno sode
lovala s številnimi mednarodni
mi organizacijami, kot so Evrop
ska zveza gluhih, Svetovna zveza
gluhih, Organizacija združenih
narodov, Evropska komisija in

S sekretarjeve mize
Evropski invalidski forum, ter z
evropskimi poslanci. Še posebej
smo veseli, da bomo spremem
bo ustave podkrepili z dnevom
slovenskega znakovnega jezika,
z aktivnostmi v Hiši znakovnega
jezika ter z zasedanjem upravnega
odbora Evropske zveze gluhih, ki
bo novembra v Ljubljani.

Videospot Tople oči

Videospot Tople oči Nine
Pušlar
Pesem Nine Pušlar Tople oči je do
bila videospot. Govori o gluhem
dekletu in fantu, ki sliši in se uči
znakovnega jezika. Vsebuje tudi
nekaj osnovnih kretenj ter je v ce
loti tolmačen.

kulturno, zgodovinsko, družabno
in poučno točko, ki bo združevala
vsebine o gluhoti, kulturi, iden
titeti ter jeziku gluhe skupnosti v
Sloveniji in po svetu.

Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije je aktivno sodelovala pri
oblikovanju poglavja o spremem
bah in položaju znakovnega jezika
v Resoluciji o nacionalnem pro
gramu za jezikovno politiko 2021
2025 Ministrstva za kulturo.

Dokumentarni film Zveze
društev gluhih in naglušnih
Slovenije o 90-letni zgodovini
organiziranega delovanja na
Slovenskem
Dokumentarni film Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije
o 90letnici organiziranega delo
vanja na Slovenskem je tik pred
premiero. Premiera bo v mese
cu juliju, saj je bila 27. julija 1931
ustanovljena prva organizacija
gluhih v Dravski banovini.

Hiša znakovnega jezika v
Ljubljani
V sodelovanju z Mestno občino
Ljubljana in s kabinetom župana
Zorana Jankoviča se dogovarjamo
o odprtju Hiše znakovnega jezi
ka v prestolnici. Gre za osrednjo

Državni zbor je sprejel
Resolucijo o nacionalnem
programu za jezikovno
politiko 2021–2025

Ministrstvo za kulturo;
foto: Ministrstvo za kulturo

Dokumentarni film Od
prepovedi do vpisa v Ustavo
Republike Slovenije
Produkcija dokumentarnega filma
Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije Od prepovedi do vpisa
v Ustavo Republike Slovenije je v
zaključni fazi. V njem bomo pre
hodili zgodovinsko pot od prepo
vedi do ustavne spremembe. Film
bomo predvajali v drugi polovici
letošnjega leta na Radioteleviziji
Slovenija in na drugih televizij
skih postajah, predstavili pa ga
bomo tudi na posebnem dogodku
za društva in njihove člane.

Strateški svet za
digitalizacijo in vlada
podprla ukrep samodejnega
podnaslavljanja za gluhe in
naglušne
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije se že dolgo zavzema za
samodejno podnaslavljanje za glu
he in naglušne. Naša prizadevanja
so obrodila sadove, saj si predse
dnik vlade Janez Janša močno pri
zadeva stvari premakniti na bolje,
zato je pozdravil ta ukrep.

Poklicne bolezni: predlog
Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona
o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju je v
državnem zboru
Zveza društev gluhih in nagluš
nih Slovenije skupaj s strokovnja
ki medicine dela, predvsem dr.
Metodo Dodič Fikfak, v zadnjem
času aktivno deluje na področju
poklicnih bolezni, zato smo ve
seli, da je predlog Zakona o spre
membah in dopolnitvah Zakona
o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju že v državnem zboru,
kjer čaka na nadaljnje postopke.
maj–junij 2021 | 9
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Državni svet: posebno
poročilo Zagovornika načela
enakosti o položaju gluhih v
izobraževalnem sistemu
Dolgoletna bitka Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije za
boljše izobraževanje gluhih se s
konkretnimi dejanji spreminja v
ugotavljanje trenutnega stanja in
v iskanje rešitev na omenjenem
področju. Z veliko podporo Zago
vornika načela enakosti in držav
nega sveta zadeva prihaja v roke
političnih odločevalcev.

Minister Janez Cigler Kralj; foto: STA

otroke, ki potrebujejo posebno ne
go in varstvo. Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti je objavilo spremembo
pravilnika, ki otroke z izgubo slu
ha dodaja v nekatere člene.

Film Lastovke letajo nizko
na lokalnih televizijskih
postajah po Sloveniji

Prizor iz filma Jezik enakopravnosti

Lokalne televizijske postaje po Slo
veniji so predvajale film Lastovke
letajo nizko, ki je bil toplo sprejet.
S pohvalami se nam je oglasilo
mnogo gledalcev, ki jih je vsebina
filma močno ganila.

Film Jezik enakopravnosti
na POP TV in Rai Uno

Posebna zahvala
predsednika republike
Boruta Pahorja Zvezi društev
gluhih in naglušnih Slovenije
za pobudo in prizadevanja za
ustavno spremembo
Predsednik republike Borut Pa
hor je poudaril pomembno vlogo
Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije ter predsedniku zveze
Mladenu Veršiču izročil posebno
zahvalo in priznanje za trud in delo
na področju spremembe ustave.

Slavnostna akademija
ob vpisu slovenskega
znakovnega jezika in
jezika gluhoslepih v
ustavo, ob 90-letnici
organiziranega delovanja
gluhih na Slovenskem ter
ob predsedovanju Slovenije
Svetu Evropske unije

V sklopu ustavnih sprememb sta
televiziji POP TV in Rai Uno pred
vajali film Jezik enakopravnosti,
ki je dolgo ostal v srcih in mislih
številnih gledalcev. Za zgodbe glu
hih smo prejeli mnogo čestitk in
izrazov globokega spoštovanja.

Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o kriterijih za
uveljavljanje pravic za
otroke, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo

Gledališka igra Tihih stopinj
Deček iz džungle

Na podlagi pobude matere z otro
kom z izgubo sluha in strokovnih
delavcev društev je Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije za
čela biti politično in strokovno
bitko za spremembo Pravilnika o
kriterijih za uveljavljanje pravic za

Na dan, ko je državni zbor sprejel
ustavni zakon, so gluhi pripravili
posebno kulturno prireditev z gle
dališko igro Tihih stopinj Deček iz
džungle v znakovnem jeziku, s ka
tero so povezali jezik, identiteto in
kulturo gluhih.
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Borut Pahor in Mladen Veršič;
Foto: Grega Valančič/Sportida

Deček v džungli; foto: Spletna TV

V ljubljanskem Cankarjevem do
mu smo organizirali zgodovinsko
prireditev na najvišjem političnem
nivoju. Globoko spoštovanje vsem,
ki so pri tem dogodku sodelovali,
soustvarjali program ter pomaga
li pri organizaciji. Tako visokega
političnega vrha na enem mestu s
toliko pomembnimi video in dru
gimi nagovori ter s kulturnim pro
gramom še ni bilo. Prisrčna hvala
vsem za tako lep dogodek.

S sekretarjeve mize

Valerija Škof je s kretnjo zapela
pesem Tople oči; foto: DZ RS
Mladen Veršič v državnem
zboru; foto: DZ RS

Ustavni zakon o dopolnitvi
II. poglavja Ustave
Republike Slovenije z
znakovnim jezikom in
jezikom gluhoslepih ter
Odlok o razglasitvi novega
62. a člena: znakovni jezik in
jezik gluhoslepih
Četrtega junija letos so poslanke
in poslanci državnega zbora so
glasno s 75 glasovi potrdili Ustav
ni zakon o dopolnitvi II. poglavja
Ustave Republike Slovenije in z
odlokom razglasili novi 62. a člen:
znakovni jezik in jezik gluho
slepih. Gre za osmo spremembo
ustave ter prvo na predlog vlade,
pobudo za spremembo pa je dala
Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije.

Kulturni program z
naslovom Vse je v naših
rokah v državnem zboru,
ki ga je v živo prenašala
Televizija Slovenija
Na Zvezi društev gluhih in nagluš
nih Slovenije smo soustvarili kul
turni program v državnem zboru z
naslovom Vse je v naših rokah ter
s pesmijo Nine Pušlar Tople oči, ki
jo je v znakovnem jeziku izvedla
Valerija Škof, ustvarili nepozaben
trenutek, ki je ganil poslance.

Razglasitev dopolnitve
ustave; foto: Spletna TV

Odlok o dopolnitvi ustave,
objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št.
92/2021 z dne 8. junija 2021
Odlok o razglasitvi Ustavnega
zakona o dopolnitvi II. poglav
ja Ustave Republike Slovenije je
bil 8. junija 2021 objavljen v Ura
dnem list Republike Slovenije št.
92/2021.

Novinarska konferenca v
državnem zboru
Po kulturnem programu v držav
nem zboru smo sodelovali na po
sebni novinarski konferenci, ki jo
je moderirala strokovna sodelavka
Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije Tina Grošelj.

ODKRIJTE NOVO APLIKACIJO SPLETNETV,
ki jo lahko s QR-kodo naložite na telefon.
Če se spletna stran za nalaganje ne odpre, lahko aplikacijo na operacijski sistem Android
naložite tako, da v trgovini Google Play v iskalnik vtipkate Spletna TV, poiščete naš logotip
in aplikacijo namestite na telefon. Mobilna aplikacija Spletne TV omogoča ogled in poslušanje
oddaj in prispevkov ter pregledovanje novic na portalu www.spletnatv.si.
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Aktualno

Slavnostna akademija ob
vpisu slovenskega znakovnega
jezika v ustavo
Anton Petrič

Predsednik republike Borut Pahor; foto: Grega Valančič/Sportida

Osemindvajsetega maja letos je
v Cankarjevem domu v Ljubljani
potekal slavnostni dogodek, posve
čen 90letnici delovanja gluhih in
naglušnih na Slovenskem ter vpisu
slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih
v ustavo.
Osrednji gost je bil predsednik republike Borut
Pahor, ki je ob tej priložnosti predsedniku Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije Mladenu Veršiču
izročil posebno priznanje za dosežke. Na odru so se
zvrstili še sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih
Matjaž Juhart, ki je orisal pot od prepovedi uporabe
kretenj v šoli do umestitve slovenskega znakovnega
jezika v ustavo, minister za delo družino, socialne za
deve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ter predse
dnik državnega zbora Igor Zorčič.
Otroci gluhih staršev so zapeli slovensko himno v
slovenskem znakovnem jeziku ter poželi velik aplavz,
pred slavnostno akademijo pa so predvajali video
12 | Iz sveta tišine

nagovore posebnega poročevalca Organizacije zdru
ženih narodov Fernanda de Varennesa, predsednika
Evropske zveze gluhih Markkuja Jokinena, predsedni
ka Svetovne zveze gluhih Josepha J. Murrayja, pred
stavnika Evropskega invalidskega foruma Humberta
Insolere, gluhega evropskega poslanca Ádáma Kóse,
evropske komisarke za enakost Helene Dalli in pred
sednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.
Vrhunec dogodka je bila glasbena točka Nine
Pušlar, ki je ob klavirski spremljavi skupaj z Valerijo
Škof zapela pesem Tople oči. Valerija je pesem odkre
tala z mehkimi elegantnimi kretnjami.
Slavnostni dogodek sta popestrili tudi kulturni
točki Od Milanskega kongresa 1880 do Ustave Repu
blike Slovenije gledališke skupine Društva gluhih in
naglušnih Severne Primorske, ki so jo odigrali Rafae
la in Rajko Demir ter Boža in Fiorenzo Urbančič, ter
Občutim tišino, ki jo je s pomočjo Lade Orešnik prip
ravil gluhoslepi član Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj Jože Tekavčič.

Aktualno

Nagovor sekretarja Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije Matjaža Juharta na
slavnostnem dogodku ob vpisu znakovnega
jezika in jezika gluhoslepih v ustavo

Republika Slovenija z ustavno
spremembo priznava uporabnike
znakovnega jezika in jezika gluho
slepih kot skupnosti z lastno kultu
ro, identiteto in jezikom. Povod za
to pobudo so bile nekatere še neurejene pravice glu
hih, naglušnih in gluhoslepih. Izpostavili bi tri naj
bolj izstopajoče:
1. pobuda Zveze društev gluhih in naglušnih Slove
nije, da se v Zakon o usmerjanju otrok s posebni
mi potrebami vnesejo tudi gluhoslepi otroci, ni
bila sprejeta,
2. gluhi otroci se še vedno ne učijo o svojem jeziku,
3. še vedno ni zagotovljenega sistemskega vira za
razvoj znakovnega jezika.
Ustavna sprememba ni končni cilj. Je temelj za
novo poglavje urejanja stvari za boljše izobraževanje
in življenje vseh oseb z izgubo sluha.
Prav je, da se ob današnjem dogodku zahvalimo
posameznikom, ki ste gradili temelje te ustavne spre
membe: gluhim, tolmačem, strokovnim delavcem v
društvih, na zvezi in v šolskih centrih, še posebej pa
Meri Möderndorfer, Francu in Fridi Planinc, Mladenu
Veršiču, Darji Holec, Jasni Bauman, Karlu Destovniku,
Ljubici Podboršek, Katji Kranjc in Aljoši Redžepoviču.
V tistem času in vse do danes so bili izredno pomem
bni tudi predstavniki Ministrstva za delo Stanka Tutta,
Cveto Uršič, Dragica Bac in Tanja Dular.
Postopoma smo gradili sodelovanje s predstavni
ki Ministrstva za kulturo, ki z razpisi omogoča pro

jekte v znakovnem jeziku. Znakovni jezik je vpisan
v Register nesnovne kulturne dediščine, spisali pa
smo tudi prvo slovnico slovenskega znakovnega je
zika. Hvala raziskovalcem, tolmačem ter skupini za
razvoj. Sodelovati smo začeli z Inštitutom za sloven
ski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, z njim sodelu
jemo pri vsakoletni akciji Kretnja leta. Ustanovili
smo znanstvenoraziskovalni Inštitut za slovenski
znakovni jezik. Želimo si, da bo znakovni jezik pred
met na vseh ravneh izobraževanja gluhih, kar je tudi
naloga posebne delovne skupine na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport. Vlada je leta 2014
razglasila dan slovenskega znakovnega jezika; za
hvaljujemo se takratni predsednici Alenki Bratušek,
da je podprla to pobudo Zveze društev gluhih in na
glušnih Slovenije.
Uporaba znakovnega jezika se postopoma širi
in uveljavlja na številnih področjih, tudi s pomočjo
spoštovanih sodelavcev na ministrstvih za pravo
sodje, šolstvo, zdravje, javno upravo, Radioteleviziji
Slovenija in še bi lahko našteval.
Žal pa vse to ni bilo dovolj za večje premike polo
žaja in razvoja znakovnega jezika, zato je ekipa sode
lavcev na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
s pomočjo Cveta Uršiča, Andreje Žele, Matica Pavliča
in Simone Klemenčič spisala pobudo. Čeprav se je
besedilo sprejema v državnem zboru dopolnjevalo,
ostaja nesporno dejstvo, da je bilo poslanstvo pobude
skrb za jezik, gluhe in gluhoslepe.
Pobudo smo na vlado pisno naslovili 7. novembra
2018. Hvala za pozitiven odziv celotne takratne ekipe
na Ministrstvu za delo, vključno z ministrico Ksenijo
Klampfer. Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika,
sedem dni kasneje, nas je sprejel takratni predsednik
državnega zbora Dejan Židan in javno obljubil, da
bo storil vse, da do vpisa pride. Besedo je držal tudi
kot predsednik ustavne komisije državnega zbora in
skrbel, da je zadeva tekla karseda nemoteno. Njego
vo pozitivno naravnanost je nadaljeval drugi predse
dnik ustavne komisije Branko Grims.
Sledil je mednarodni posvet v državnem sve
tu s predsednikom Alojzom Kovšco in svetnikom
Danetom Kastelicem. Zelo smo bili veseli pozitivnih
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Aktualno
odzivov varuha človekovih pravic Petra Svetine in za
govornika načela enakosti Mihe Lobnika.
Sledil je sprejem pri predsedniku Republike Slo
venije Borutu Pahorju, ki je večkrat podprl aktivno
sti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter z
jabolkom navdiha posvetil pozornost tolmačem zna
kovnega jezika. Pomemben je bil tudi sprejem pri
takratnem predsedniku vlade Marjanu Šarcu. Takoj
se je opredelil, da vlada stoji za pobudo, ter to doka
zoval na mnogih sestankih in z vloženim predlogom
v državni zbor. Tudi sprejem v kabinetu predsednika
vlade Janeza Janše je bil zelo konstruktiven in vzpod
buden. Prav tako podporo čutimo v besedah in de
janjih ministra za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. V tridesetletni
zgodovini Slovenije se je ustava večkrat spreminjala,
vendar tokrat prvič na predlog vlade.
Hvala poslankam in poslancem državnega zbo
ra za srčno podporo ter da ste nekateri danes med
nami. Jani, hvala. Posebna zahvala gre predsedniku
državnega zbora Igorju Zorčiču, ki je z veliko osebno
zavzetostjo skrbel, da je ustavna sprememba ostala
na prednostnem seznamu državnozborskih zadev.
Ustavna sprememba ni končni cilj. S svojim de
lom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, zato smo ve
seli, da že prihaja do nekaterih večjih premikov.
Predlog Nacionalnega programa za jezikovno po
litiko je v državnem zboru, Inštitut za slovenski zna
kovni jezik pa ponuja roko sodelovanja.

Vnovična vzpostavitev sistema priznavanja po
klicnih bolezni – okvara sluha velja za najbolj pogos
to poklicno bolezen. Hvala poslancem, da je zadeva v
državnem zboru.
S pomočjo Oddelka za prevajalstvo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani je spisan univerzitetni študij
ski program za tolmače znakovnega jezika. Hvala
vodstvu fakultete in vodji oddelka Mojci Šlamberger
Brezar.
Hvala sodelavcem na Pedagoški fakulteti Koper,
Božidarju Opari, Mateji Gačnik, Aksinji Kermauner
ter dekanji Mari Cotič, da so že pred leti posvetili
posebno pozornost gluhoti, znakovnemu jeziku in
gluhoslepoti.
Posebna zahvala gre Nacionalnemu svetu invalid
skih organizacij Slovenije, Fundaciji za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij in Socialni
zbornici Slovenije, ki vrsto let skupaj z nami soobli
kujejo socialno in invalidsko varstvo.
Zaključil bi s posebno najavo ter zahvalo pod
županu Mestne občine Ljubljana, ki je danes z na
mi. V središču prestolnice načrtujemo odprtje Hiše
znakovnega jezika, ki bo obiskovalcem, izobraževal
nim ustanovam in gluhi skupnosti ponudila zgodo
vinsko, izobraževalno in sprostitveno izkušnjo. Več o
tem pa ob dnevu slovenskega znakovnega jezika 14.
novembra.
Najlepša hvala vsem, da lahko skupaj z vami riše
mo lepšo prihodnost.

Pozdravni nagovor posebnega
poročevalca Organizacije združenih
narodov Fernanda de Varennesa
Vaše ekscelence, dame in gospodje!
V veselje in čast mi je, da imam ob tem zgodo
vinskem dogodku priložnost spregovoriti nekaj besed.
Slovenija je šele peta evropska država, ki je s svojo
ustavo uradno priznala znakovni jezik, da bi tako v
polnejši meri podprla slovensko skupnost gluhih in
naglušnih pri celovitem uveljavljanju človekovih pra
vic njenih članov.
Ta izredno pomemben zgodovinski trenutek ne bi
bil mogoč brez neumorne zavzetosti in prizadevanj
članov skupnosti gluhih in naglušnih ter njihove na
cionalne zveze, kot tudi ne brez bistvene vloge Evrop
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ske komisije in Evropskega parlamenta ter podpore
Evropskega invalidskega foruma.

Aktualno
Čutim se počaščenega za priznanje, da sem morda
prispeval k temu trenutku, toda glavne zasluge gredo
vsem vam tukaj v Sloveniji in še zlasti Zvezi društev
gluhih in naglušnih Slovenije zaradi vaše vztrajnosti
in predanosti.
Ob zaključku naj dodam, da je to zelo pomemben
korak – ne kot ukrep, ki znakovni jezik obravnava kot
vprašanje, povezano z invalidnostjo, ampak kot pri
znanje, da so gluhi in naglušni državljani Slovenije
uporabniki popolnoma razvitega jezika, pravega jezi
ka z lastnim bogastvom in kulturo, in da so kot osebe,

ki v tej čudoviti državi uporabljajo lastni jezik, polno
pravni člani slovenske družbe. Z njegovo vključitvijo
v temeljni pravni akt, ustavo, vaša država na spoštljiv
in vključujoč način izkazuje priznanje slovenskemu
znakovnemu jeziku.
Čestitke in bravo vsem vam, vključno z vlado
in parlamentom Republike Slovenije, za tako po
membno potezo. Tako vi kot ta dogodek ste sijoča
zvezda in zgled za vse v Evropi in za vse nas.
Merci in hvala.

Pozdravni nagovor predsednika Evropske
zveze gluhih Markkuja Jokinena

Spoštovani predstavniki slovenskega parlamenta
in vlade. Dragi sodelavci iz Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije.
V imenu Evropske zveze gluhih želim Zvezi dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije, njihovim partner
jem in vsem vam, ki ste danes tukaj, čestitati za ta ve
lik dosežek, ki ga predstavlja umestitev slovenskega
znakovnega jezika v ustavo.
S to spremembo ustave je Slovenija postala peta
evropska država, ki je podelila znakovnemu jeziku
status uradnega jezika države, s čimer se je pridru

žila Avstriji, Madžarski, Portugalski in Finski, moji
matični državi.
Dostop do znakovnega jezika in pravica do njegove
uporabe na vseh področjih življenja je človekova pra
vica, ki je zapisana v Konvenciji Združenih narodov o
pravicah invalidov. Brez jezikovnih in kulturnih pra
vic je težko uresničiti druge človekove pravice.
Priznanje znakovnega jezika v ustavi bo odstra
nilo ovire pri dostopu do informacij, izobraževanju
in zaposlovanju ter vam omogočilo boljše uvelja
vljanje osnovnih človekovih pravic v vsakdanjem
življenju.
Pozdravljamo vašo odločitev in upamo, da bodo
temu pomembnemu koraku sledile tudi ostale drža
ve članice Evropske unije ter tako prispevale svoj de
lež pri spodbujanju in uveljavljanju pravic gluhih in
gluhoslepih ljudi po vsej Evropi.
Evropska zveza gluhih in celotna evropska skup
nost uporabnikov znakovnih jezikov skupaj z vami
praznujeta ta pomembni mejnik. Vsi skupaj si bomo
prizadevali doseči enakost, ki pripada nam vsem.
Iskrene čestitke!

Iz sveta tišine
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Pozdravni nagovor predsednika Svetovne
zveze gluhih Josepha J. Murrayja

Svetovna zveza gluhih je vesela, da je danes nav
zoča pri obeležitvi tako pomembnega dogodka, kot
je umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo
Republike Slovenije.
Le še štiri druge evropske države imajo svoje zna
kovne jezike ustavno priznane na podobni osnovi kot
Slovenija. To priznanje predstavlja pomembno izpol
nitev obveznosti, ki jo ima slovenska vlada na podlagi
Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

in je obenem pomemben korak naprej za Slovenijo
ob 30letnici njenega obstoja kot neodvisne evropske
države. Priznanje slovenskega znakovnega jezika kot
enega od nacionalnih jezikov v Sloveniji prispeva k
vključujoči narodni skupnosti, v kateri so vsi jeziki in
identitete priznani kot enakovredni. Svetovna zveza
gluhih je še zlasti vesela posebnega priznanja gluho
slepih ljudi kot dela te jezikovne skupnosti.
Vsega tega ne bi bilo možno doseči brez močne
organizacije civilne družbe v Zvezi društev gluhih in
naglušnih Slovenije, ki letos praznuje 90 let skupno
stnega dela in zagovorništva. Svetovna zveza gluhih
z zadovoljstvom ugotavlja, da si slovenska vlada pri
zadeva izpolniti svoje zaveze iz člena 4.3 Konvenci
je Združenih narodov o pravicah invalidov in se o
vprašanjih, povezanih z gluhimi ljudmi, posvetuje
z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kot
lahko vidimo danes, se s sodelovanjem dosežejo ve
like stvari.
Vse čestitke Slovencem za to priznanje nacional
nega jezika – slovenskega znakovnega jezika!

Pozdravni nagovor predstavnika Evropskega
invalidskega foruma Humberta Insolere

Lep pozdrav vsem skupaj.
V imenu Evropskega invalidskega foruma želim
vsem, ki ste danes tukaj, čestitati za ta velik dosežek.
Komunikacija je bistvena za socialno vključenost
in brez nje osebe z invalidnostmi ne morejo v pol
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nosti sodelovati v javnem življenju. S tem priznanjem
jezika se bo začel proces, ki bo skupnosti gluhih in
naglušnih v Sloveniji omogočil uveljavljanje njihovih
temeljnih človekovih pravic.
Pozdravljamo vašo odločitev in upamo, da bodo
temu pomembnemu koraku sledile tudi ostale drža
ve članice Evropske unije ter tako prispevale svoj de
lež pri spodbujanju in uveljavljanju pravic gluhih in
gluhoslepih po vsej Evropi.
Evropski invalidski forum bo še naprej podpiral
svoje članice pri doseganju mejnikov, ki jih bomo
lahko praznovali skupaj in ki prinašajo napredek nji
hovim državljanom, kakršnemu smo priča v Slove
niji.
Iskrene čestitke vsem.
Hvala vam.

Aktualno

Pozdravni nagovor gluhega
evropskega poslanca Ádáma Kóse

Spoštovani gostje in udeleženci.
Danes prisostvujemo enemu najbolj posebnih
trenutkov za uporabnike slovenskega znakovnega je
zika, ki so v preteklih letih vložili veliko naporov za
uresničitev tega zgodovinskega dogodka.
Kot prijatelju skupnosti gluhih v Sloveniji, pred
sedniku Zveze gluhih in naglušnih Madžarske in
poslancu Evropskega parlamenta mi je vedno v ve

liko veselje, da lahko skupnosti gluhih v Sloveniji in
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije izrazim
svojo podporo.
Spominjam se leta 2002, ko je bil sprejet Zakon o
uporabi slovenskega znakovnega jezika in ko je neko
liko kasneje slovenska vlada razglasila praznovanje
dneva slovenskega znakovnega jezika. Rezultati pri
zadevanj za vključitev znakovnega jezika v slovensko
ustavo so zdaj vidni.
Veličina in doprinos Srednje in Vzhodne Evrope
se med drugim kažeta tudi v dejstvu, da se poleg
Madžarske zdaj tudi Slovenija pridružuje majhni,
a elitni skupini. Priznanje nacionalnih znakovnih
jezikov Madžarske in Italije v Ustavi Republike Slo
venije pomeni še posebno zadovoljstvo za skupnost
gluhih.
Z veseljem pozdravljam vaš uspeh.
Ob svoji simbolični udeležbi vam želim čudovito
praznovanje!

Pozdravni nagovor evropske komisarke
za enakost Helene Dalli

Spoštovani gostje in udeleženci.
Danes praznujete mejnik v zgodovini svoje dr
žave. Vključitev slovenskega znakovnega jezika in
jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije je

eden ključnih korakov pri gradnji resnično vključu
joče družbe. Ta dosežek je obenem zgled sodelovanja
med civilno družbo in institucijami pri uvajanju po
zitivnih sprememb.
Evropska komisija je v marcu letošnjega leta
predstavila Strategijo o pravicah invalidov za obdobje
20212030. Iskreno se zahvaljujem vsem invalidskim
organizacijam, ki so s svojim znanjem in idejami pri
spevale k njenemu oblikovanju.
Dostopnosti kot strateškemu cilju in še zlasti upo
rabi znakovnih jezikov pripisujemo velik pomen. Do
stopnost je namreč tista, ki omogoča pravice, avto
nomnost in enakost.
S to ustavno spremembo Slovenija postaja pionir
med državami Evropske unije, saj bo kot prva v svojo
ustavo zapisala tudi jezik gluhoslepih. S tem ste po
stali navdih za druge države Evropske unije, ki želijo
slediti vašemu zgledu.
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Naj ob tej priložnosti omenim, da se veselim sode
lovanja s Slovenijo ob njenem predsedovanju Svetu
Evropske unije v drugi polovici tega leta.
Odpravljanje ovir ter zagotavljanje enakega dosto
pa in resnične vključenosti bosta zahtevala trdno za
vezanost vseh držav članic in stalno partnersko sode

lovanje z organizacijami civilne družbe ter z osebami
z invalidnostmi. To je bistvenega pomena, če želimo,
da ukrepi v Strategiji o pravicah invalidov zaživijo tu
di v stvarnosti.
Samo s skupnimi močmi lahko zgradimo Unijo
enakosti za vse.

Pozdravno pismo predsednice
Evropske komisije Ursule von der Leyen
Spoštovani gospod Veršič!
Zahvaljujem se za vaše pismo, v katerem ste mi
posredovali informacije o amandmaju, s katerim bo
znakovni jezik zapisan v slovensko ustavo.
Pred slovesnostmi, ki bodo zelo pomembne za
vašo državo, in pred njenim prihodnjim predsedova
njem Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021,
vam vnaprej pošiljam najboljše želje za uspešno iz
vedbo slavnostnega dogodka in vam obenem česti
tam za 90letnico obstoja vaše zveze.

Slavnostna razglasitev vpisa
slovenskega znakovnega jezika in
jezika gluhoslepih v ustavo
Anton Petrič
Četrtega junija letos, osmi dan po sprejetju, so
poslanci soglasno razglasili ustavni zakon, v skladu
s katerim se ustava dopolni s pravico do uporabe in
razvoja slovenskega znakovnega jezika, določa pa tu
di, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih
ureja zakon. Razglasitev so slovesno obeležili v veliki
dvorani državnega zbora in ta dan označili kot zgo
dovinski.
Predlog ustavnega zakona je vložila ustavna komi
sija državnega zbora, njegovo pripravo pa je na pobu
do Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije začela
vlada. Poslanske skupine so na predstavitvi stališč
pred razglasitvijo izrazile zadovoljstvo, da je bil nare
jen zadnji korak za vpis slovenskega znakovnega jezi
ka v ustavo, da bo gluhim, naglušnim in gluhoslepim
lažje pri uveljavljanju enakih možnosti in pri vključe
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vanju v družbo, ter poudarile pomen nadaljnjih ko
rakov pri uresničevanju te ustavne pravice v praksi.
Razglasitev ustavnega zakona so obeležili s slo
vesnostjo, nagovori in kulturnim programom. Zbra
ne so nagovorili predsednik državnega zbora Igor
Zorčič, predsednik ustavne komisije Dejan Židan,
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj, predsednik Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič ter
predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN
Janko Plesec.
Razglasitev ustavnega zakona z vpisom maternih
jezikov gluhih in gluhoslepih v ustavo je po oceni
predsednika državnega zbora prelomno dejanje, ki
bo ostalo zapisano v zgodovino. Poudaril je, da je
pričujoča sprememba najvišjega pravnega akta do

Aktualno

Valerija Škof je poslancem v kretnji
zapela pesem Tople oči; foto: Matej Grah

Mladen Veršič, Dejan Židan, Igor Zorčič, Janez
Cigler Kralj in Janko Plesec; foto: Matej Grah

sežek skupnih prizadevanj civilne družbe, vlade kot
predlagateljice ter državnega zbora, ki je izglasoval
dopolnitev ustave. Zadovoljen je, da so to storili še
pred predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije
in pred praznovanjem 30letnice samostojne Slove
nije. S tem ko sta jezika gluhih in gluhoslepih postala
ustavnovarovani kategoriji, je postavljen trden te
melj za nadaljnje zagotavljanje pravic oseb z okvaro
sluha na vseh družbenih ravneh, zlasti na področjih
razvoja znakovnega jezika, izobraževanja in zaposlo
vanja.
Minister Cigler Kralj je poudaril, da vpis znakov
nega jezika v ustavo predstavlja poseben dosežek na
področju invalidskega varstva in človekovih pravic
ter velik korak k zagotavljanju enakih možnosti in
lažjemu vključevanju uporabnikov slovenskega zna
kovnega jezika ter jezika gluhoslepih v družbo. S tem
Slovenija sledi Konvenciji o pravicah invalidov. Gre
za primer dobre prakse, saj je z umestitvijo sloven
skega znakovnega jezika v ustavo za Avstrijo, Finsko,
Madžarsko in Portugalsko Slovenija peta država v

Evropi, ki ima znakovni jezik priznan kot ustavno ka
tegorijo, in prva država, ki ima v ustavo vpisan jezik
gluhoslepih.
Predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slo
venije Mladen Veršič je dejal, da bodo z vpisom zna
kovnega jezika v ustavo gluhi lahko izboljšali kako
vost življenja in bodo enakovredni slišečim. Za gluhe
bo v prihodnje lažje tudi na področju izobraževa
nja, kar pomeni, da bodo lahko dobili dobro službo.
Spomnil je, da v šolah doslej niso imeli tolmačev, kot
bi jih želeli, na zvezi pa si bodo še naprej prizadevali
za izboljšanje položaja gluhih in naglušnih.
Sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slo
venije Matjaž Juhart je izpostavil, da je sprememba
ustave orodje za uresničevanje zadev, zaradi katerih
je do pobude za spremembo sploh prišlo. Na zvezi si
želijo, da bi razvoj znakovnega jezika financirala dr
žava ter da bi se gluhi otroci v svojem jeziku lahko
izobraževali o svojem jeziku.
Slovenija je postala prva država na svetu, ki je v
ustavo vključila jezik gluhoslepih.

Spoštovani gledalci in cenjene gledalke!
Spletna TV je zaživela na samostojnem spletnem portalu, vpišite www.spletnatv.si in nam sledite tudi v prihodnje.
Enako kot doslej, nas boste še vedno našli tudi na spletnem naslovu
www.zveza-gns.si, s klikom na sliko naše uredniške ekipe.
Veseli bomo tudi vašega nadaljnjega spremljanja Spletne TV na socialnih omrežjih Facebook in Youtube.
Se vidimo na spletu!
Uredništvo Spletne TV
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ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
Drenikova ulica 24
1000 Ljubljana

Datum: 4. 6. 2021

Številka: 087/2021

Zadeva:

Čestitke ob razglasitvi ustavnega zakona ter začetku svobodne uporabe in nadaljnjega
razvoja slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih

Spoštovani,
ob razglasitvi ustavnega zakona in začetku svobodne uporabe ter nadaljnjega razvoja slovenskega
znakovnega jezika in jezika gluhoslepih prejmite, prosimo, naše iskrene čestitke vodstvu Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije ter vsem z okvaro sluha in gluhoslepim v državi.
Ustavni zakon, po katerem se ustava dopolnjuje s pravico do uporabe in razvoja slovenskega
znakovnega jezika, je velik korak naprej pri uresničevanju človekovih pravic invalidov in zgleden primer
uspešnega zagovorništva invalidskih organizacij.

Lepo vas pozdravljamo.

Glavni tajnik

Predsednik

Goran Kustura

Borut Sever

“NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!”

NACIONALNI SVET INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE │ Linhartova 1, 1000 Ljubljana │ tel: 01/430 36 46 (pisarna) │ faks: 01/430 36 47 │ e-pošta: info@nsios.si
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Nikoli več kaznovani zaradi
uporabe maternega jezika
mag. Tina Grošelj
»Znakovni jezik je bil prepovedan. Učili smo se po isti
metodi kot slišeči otroci. Če smo kretali, smo bili kaznovani, tudi tepeni. Brez pravice do uporabe znakovnega
jezika sem se počutila ponižano. V bistvu smo imeli slabši
položaj kot živali,« se svojega šolanja spominja Marija
Möderndorfer.

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik
ZDGNS Mladen Veršič; foto: Spletna TV

Tudi Ivan Cankar bi podprl slovenski znakovni jezik

Da je ustavna pravica do komunikacije zakonita
in nujna, so poslanci državnega zbora z večino po
trjevali v postopkih, potrebnih za dopolnitev druge
ga poglavja Ustave Republike Slovenije s slovenskim
znakovnim jezikom in jezikom gluhoslepih, v zad
njih dveh letih in pol. Ustavni zakon je začel veljati 4.
junija 2021 po razglasitvi v Državnem zboru Republi
ke Slovenije.

Da gre za pomembno zmago reprezentativne in
validske organizacije gluhih, naglušnih, oseb s polže
vim vsadkom in gluhoslepih, je bil mnenja tudi pred
sednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je Zvezi
društev gluhih in naglušnih Slovenije ob 90. obletnici
organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slo
venskem na slavnostnem dogodku 28. maja 2021 po
delil posebno priznanje.
Predsednik Državnega zbora Republike Sloveni
je Igor Zorčič je dejal, da izkazana enotna politična
volja za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo
dokazuje širši družbeni pomen Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije. »Vsem staršem, ki se jim ro
di gluhi otrok, vsem, ki izgubijo sluh zaradi bolezni
ali starosti, in vsem nam je lahko v uteho vedenje, da
obstaja človekoljubna organizacija, ki zna pomagati
s svojo strokovnostjo in občutkom za sočloveka. S
tem ko sta jezika gluhih in gluhoslepih postala ustav
no varovani kategoriji, je postavljen trden temelj za

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič; foto: Grega Valančič/Sportida

Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki
je bila pobudnica ustavne dopolnitve, so pozdravili
dejstvo, da smo naredili korak naprej k spoštovanju
temeljnega cilja slovenske ustave, da deluje za dobro
vseh državljanov in da smo pred zakonom vsi enaki.

Janez Cigler Kralj, Peter Svetina, Mladen Veršič, Dejan
Židan, Borut Pahor in Igor Zorčič; foto: Spletna TV
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Slovenska himna v znakovnem jeziku – otroci gluhih staršev
Ema Jeranko, Nel Delošto in Lina Delošto; foto: Spletna TV

nadaljnje zagotavljanje pravic oseb z okvaro sluha na
vseh družbenih ravneh, posebej na področjih nadalj
njega razvoja znakovnega jezika, izobraževanja in za
poslovanja.«

Konec jezikovnega genocida nad slovenskim
znakovnim jezikom in gluhimi
Novi 62. a člen Ustave Republike Sloveni
je opredeljuje pravico do svobodne uporabe in
razvoja slovenskega znakovnega jezika. To po
meni, da bo država uresničila pravico do rabe
jezika in izražanja ter do celovite rabe tolma
ča znakovnega jezika na vseh področjih vsak
danjega življenja. Na območjih občin, kjer sta
uradna jezika italijanščina ali madžarščina, je
zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in
madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh
jezikov in položaj njunih uporabnikov ureja za
kon. Zakon ureja tudi svobodno uporabo in raz
voj jezika gluhoslepih.
V letu, ko praznujemo trideset let samostojne
Slovenije, je država uporabnike slovenskega zna
kovnega jezika priznala kot samostojno in neodvi
sno skupnost z lastno kulturo, identiteto in jezikom.
Tako smo pred predsedovanjem Svetu Evropske
unije postali prva država, ki je v ustavo umestila je
zik gluhoslepih, in peta z znakovnim jezikom. Pred
nami so to že storile Avstrija, Madžarska, Finska in
Portugalska.
Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag. Cveto Uršič
je ob tem poudaril: »Jutri bodo uporabniki slovenske
ga znakovnega jezika lahko zahtevali, da se v nove
predpise in ukrepe zapiše, da imajo pravico upora
bljati svoj materni jezik. Jutri bodo lahko začeli za
htevati, da se njihova pravica spoštuje v praksi.«
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Pesem gluhoslepega Jožeta Tekavčiča
Občutim temo; foto: Spletna TV

Slovenski znakovni jezik je način sporazume
vanja gluhih in naglušnih na območju Republi
ke Slovenije. Znakovni sistem vizualno temelji
na kretnjah rok, mimiki obraza, oči in ustnic ter
gibanju telesa. Lahko se ga uporablja skupaj s
prstno abecedo. Vsaka država in pokrajine ima
jo svoj znakovni jezik, saj se, podobno kot pri
govornem jeziku, tudi v znakovnem jeziku obli
kujejo narečja in različne socialne zvrsti jezika.
Kot jezik sporazumevanja ga v Sloveniji upora
blja okrog 1.500 gluhih in naglušnih.
Predsednik ustavne komisije državnega zbora mag.
Dejan Židan, kateremu je v času globoke polarizacije
političnega prostora uspelo skoraj nemogoče, je pove
dal: »Vesel sem, da je politika naredila, kar je oblju
bila. Da smo zmogli tolikšno povezanost, saj je imel
predlog podporo večine skozi vsa glasovanja, in do
segli ta civilizacijski dosežek za gluhe in gluhoslepe.«
Predsednik strokovne skupine ustavne komisije
prof. dr. Ciril Ribičič je pojasnil temeljne pridobitve
za uporabnike: »Postopno bodo vse evropske države
v svojih ustavah in zakonih uredile položaj in upora
bo znakovnega jezika. Slovenija pa bo imela vodilno
vlogo, saj prva v ustavi omenja tudi svobodno upo

Primož Rotar, Ljubica Podboršek, Valerija Škof, Marija
Möderndorfer, Irena in Matevž Marinko, Frida Planinc,
Mladen Veršič, Marjetka Kulovec; foto: Spletna TV
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Gluhi športnik Samo Petrač, dobitnik
Bloudkove plakete za leto 2014; foto: Siol

rabo in razvoj jezika gluhoslepih ter svobodno upo
rabo italijanskega in madžarskega znakovnega jezi
ka. Skrb za gluhe ima v Sloveniji dolgo tradicijo, pri
gluhoslepih pa gre za ljudi, ki zaradi hkratne gluhote
in slepote posebej težko živijo ter se sporazumevajo
med seboj in z drugimi. Narobe bi bilo podcenjevati
njihov položaj z utemeljitvijo, da jih je malo. To se
spreminja tudi zaradi daljšanja življenjske dobe, ko
se vse več starejših ob koncu življenja hkrati srečuje
s slabšanjem sluha in vida.«
»To je najlepše darilo, ki ga je Zveza društev gluhih
in naglušnih Slovenije dobila ob 90. obletnici delova
nja. Želim si, da bi gluhi zdaj končno lahko izkoristili
vse svoje možnosti. Mislim predvsem na mlade, saj
je za nas in številne generacije gluhih ta dan prišel
prepozno. Zato mladim želim, da izkoristijo vse mož
nosti, ki jih prinaša ta zgodovinski vpis v ustavo, da
bodo prišli do boljše izobrazbe in poklica,« je dejal
predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slove
nije Mladen Veršič.
Vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika
gluhoslepih v ustavo je prišel prepozno za najboljše
ga gluhega športnika vseh časov Sama Petrača, ki je
osvojil pet olimpijskih medalj v alpskem smučanju,
bronasto medaljo v kolesarski dirki na sto kilome
trov ter kljub obolenju z rakom postal svetovni prvak
v smuku. Nikoli ni imel statusa vrhunskega športnika
in ni prejel nobene finančne nagrade. Želji, da bi po
stal profesor športne vzgoje, se je moral odreči, saj je
bil zanj študij nedostopen: »Na vrhuncu športne ka
riere sem se odločil za vpis na Fakulteto za šport. Na
sprejemnih izpitih sem se med 150 kandidati uvrstil
na četrto mesto. Bil sem v najboljši življenjski formi.
Na praktičnih izpitih sem blestel. Pri teoriji pa je bilo
konec. Bil sem brez tolmača in brez razlage ter sčaso
ma uvidel, da ne zmorem. Danes za minimalno plačo
pomivam posodo v prehrambnem podjetju. Rad bi
menjal službo, saj nisem srečen.«

Kulturna točka Od milanskega kongresa do ustave v izvedbi Bože
in Fiorenza Urbančič ter Rajka in Rafaele Demir; foto: Spletna TV

Ob vpisu slovenskega znakovnega jezika in jezika
gluhoslepih v ustavo je bila posebej ganjena Marija
Möderndorfer, katere spomini na šolanje v Gluho
nemnici so še zelo živi: »Znakovni jezik je bil prepo
vedan. Učili smo se po isti metodi kot slišeči otroci.
Če smo kretali, smo bili kaznovani, tudi tepeni. Brez
pravice do uporabe znakovnega jezika sem se počutila
ponižano. V bistvu smo imeli slabši položaj kot živali.«
Gluha skupnost si odslej lahko obeta lepšo priho
dnost. Zaradi ovir, s katerimi se osebe z izgubo slu
ha srečujejo med izobraževanjem, trenutno veljajo
za najslabše izobražene med invalidi. Posledično
opravljajo nekvalificirana dela za minimalno plačo.
Med njimi težko najdemo pesnike, pisatelje, izumitelje.
Boža Urbančič je ob tem pomembnem dosežku
srečna dejala: »Ko sem bila mlada, sem si želela po
stati frizerka, a so me učitelji prisilili, da sem šla za
šiviljo. Zdaj bodo gluhi lahko postali, kar bodo želeli.
To je zame velika zmaga.«
• 90 odstotkov gluhih otrok se rodi slišečim
staršem. Ti praviloma odklanjajo učenje zna
kovnega jezika.
• Gluhi se rodijo mentalno enako sposobni kot
slišeči. Kasneje v večini zaostanejo zaradi

Špela Rotar in Borut Pahor; foto: Spletna TV
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ljavljen tudi predmet slovenski znakovni jezik, kjer
se bodo gluhi lahko učili o zgodovini svojega jezika,
slovnici in narečjih. V prihodnje pa bo treba zagoto
viti še pravico do izobraževanja gluhoslepih otrok,
saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še
ni sprejelo našega predloga za vključitev gluhoslepih
otrok v Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potre
bami,« je pojasnil sekreter Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije Matjaž Juhart.
Tople oči v izvedbi Nine Pušlar in v kretnji
Valerije Škof; foto: Grega Valančič/Sportida

pomanjkanja komunikacije in odsotnosti tol
mačev pri izobraževanju.
• Človek materni jezik usvaja od rojstva do
pubertete. Če otrok v tem obdobju jezika ne
usvoji, ga ne bo nikoli.
• Tuje raziskave kažejo, da gluhi otroci lahko do
sežejo akademsko izobrazbo, če so izpostavlje
ni takojšnjemu učenju znakovnega jezika.
• Danes je večina gluhih slabo opismenjena.

Gluhi so v 21. stoletju dobili pravico do
izobraževanja v slovenskem znakovnem
jeziku
Odslej gluhim ne bo več treba v tožbo, da bi si iz
borili enake možnosti v izobraževanju, kot je morala
leta 2015 storiti Daša Peperko: »Brez tolmača nisem
mogla slediti predavanjem, fakulteta pa ga ni hotela
plačati. Zato sem se odločila, da si s tožbo izborim
enake možnosti. Nikomur ne privoščim, da bi šel
skozi pekel, skozi katerega sem šla sama, saj sem
se bala šikaniranja. Prav tako si želim, da se gluhi
ne bi več soočali s pomisleki, da kakšnega poklica
ne morejo opravljati, kot se je dogajalo meni, ko so
pred vpisom na zdravstveno fakulteto ljudje dvomili
vame.« Vrhovno sodišče je odločilo, da so fakultete
gluhim študentom dolžne financirati tolmača.
Vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika
gluhoslepih v ustavo je zelo pomemben tudi za gluhe
dijake, ki jih je v rednih šolah manj kot deset. Srednje
šolka Špela Rotar je pojasnila, da do danes tolmača
niso imeli ves čas: »Seštela sem, da je tolmač ob meni
prisoten štirinajst ur, včasih pa le enajst ur na teden.
Želim, da bi bil prisoten ves čas, da bi lahko vse razu
mela. Če sem brez tolmača, se počutim nelagodno, ko
mi učiteljica kaj govori, jaz pa je ne razumem.«
»Od danes bodo vsi gluhi otroci imeli možnost za
celovito tolmačenje pouka. Lahko se bodo enako ka
kovostno izobraževali in sodelovali v učnem proce
su, tako kot slišeči vrstniki. Pričakujemo, da bo uve
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Meje mojega jezika so meje mojega sveta
Če Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije vse
od leta 1979 ne bi skrbela za razvoj in širitev rabe zna
kovnega jezika, bi edini jezik, v katerem se pri nas spo
razumeva okrog 1.500 gluhih, dejansko izumrl. V štiri
desetih letih so razvili dvajset tisoč kretenj, kar pred
stavlja besedni zaklad slišečega sedmošolca. Odslej bo
nadaljnji razvoj znakovnega jezika financirala država,
saj trenutni obseg kretenj ne dosega komunikacijskih
zahtev sodobne družbe, ki temelji na znanju.
Nekdanja predsednica Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije Frida Planinc je članica skupine
za razvoj znakovnega jezika. Delo skupine ocenjuje
kot uspešno, se pa zaveda, da je pot še dolga: »Če je
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika več kot sto ti
soč govorjenih besed, si želim, da bi razvili vsaj pet
deset tisoč kretenj. Šibki smo predvsem na področju
zdravstva in sodstva, prav tako moramo razviti kre
tnje za novodobne izraze, ki nastajajo vsak dan. Tako
je med gluhimi praktično čez noč zakrožila kretnja
za novi koronavirus.«
Osrednja znanstvenoraziskovalna ustano
va Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
Inštitut za slovenski znakovni jezik je uporabni
kom slovenskega znakovnega jezika doslej ponu
dil sodobni spletni slovar slovenskega znakovnega
jezika, učbenike in knjige. Pripravil je tudi video
slovnico slovenskega znakovnega jezika, kar je
vrhunski uspeh, saj tovrstna slovnica v svetu velja
za redkost. Uporabniki lahko znanje nadgrajujejo
tudi na tečajih ter obseg znanja in napredek pre
verijo v skupnem evropskem jezikovnem sistemu
SEJO, ki je bil izdelan posebej za znakovni jezik.
Pesem Urše Vlašič Tople oči v izvedbi Nine Pušlar
je nastala v počastitev dopolnitve slovenske ustave z
znakovnim jezikom in jezikom gluhoslepih. Govori o
tem, da čustev ne ovrednotimo z besedami, ampak
z dejanji. In ravno dejanja vseh odgovornih bodo v
prihodnje odražala učinek ustavne dopolnitve. Kot je
dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina: »Oblju
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Brez Primoža Trubarja ne bi bilo ne
slovenskega ne znakovnega jezika

bim, da bom kot varuh človekovih pravic bdel nad
tem ter državo in druge spodbujal, da bodo to ustav
no pravico upoštevali.«
V 21. stoletju, skoraj petsto let po Trubarju, se je
z velikim zmagoslavjem končalo obdobje prizade
vanj slovenskih gluhih in gluhoslepih za temeljno
človekovo pravico do uporabe njihovega maternega
jezika. Zato so vsem dovoljene sanje. Ta pomembna
zmaga pa naj jim tlakuje pot do uspeha in uresničitve
vseh možnosti.

Mladen Veršič dobil tretji
mandat
Valerija Škof

Novo izvoljeni predsednik Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije Mladen Veršič; foto: Spletna TV

Na začetku junija je potekala
volilna skupščina Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije, ki
se je je udeležilo triindvajset od
šestindvajsetih delegatov iz trinaj
stih društev. Potrdili so člane upravnega odbora za
obdobje 2021–2025 in novi štiriletni mandat sedanje
ga sekretarja Matjaža Juharta ter izvolili člane nad
zornega odbora in častnega razsodišča.
Za predsednika sta kandidirala sedanji predsednik
zveze Mladen Veršič in podpredsednik Boris Horvat.
Po njuni predstavitvi vizije dela v prihodnjih štirih le
tih so delegati s 13 glasovi za Veršiča in 10 za Horvata
tretji mandat podelili prvemu. Mladen Veršič je ob
tem povedal: »Čakajo nas še štiri leta dela, veliko dela
nas čaka. Jutri bo uradna razglasitev vpisa znakovne
ga jezika ustavo. To bo dobro za nas, gluhe in nagluš
ne. Radi bi ustanovili dom za upokojence, kjer bi nu
dili psihološko pomoč, radi bi imeli tudi kavarno in
še marsikaj. V prihodnjih štirih letih si želim dobrega
sodelovanja s poslanskimi skupinami, ministrstvi in

vlado, da bomo lahko še izboljšali kakovost življenja
gluhih in naglušnih ter bomo vsi zadovoljni.«
Delegati skupščine so potrdili tudi vsebinsko in
finančno poročilo Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije za leto 2020 ter načrt dela za leto 2021. Se
kretar zveze Matjaž Juhart je o novem načrtu dela
povedal: »Ob obravnavi načrta za leto 2021 smo
predstavili tudi novo dolgoročno strategijo dela zve
ze za osemletno obdobje. Predstavili smo deset no
vih področij, na katerih se želimo bolj specializirati
in jim posvetiti posebno pozornost. Gluhi, naglušni,
gluhoslepi, osebe s polževim vsadkom, s tinitusom, s
poklicno boleznijo, starejši, duševno zdravje, motnje
v duševnem razvoju in poznejša oglušelost so pod
ročja, na katera se bomo osredotočili. Veseli smo, da
je država znakovni jezik in jezik gluhoslepih umesti
la v ustavo, zato je naša naloga, da se okrepimo in
večjo pozornost posvetimo področju zakonodaje ter
ustavno spremembo prenesemo v vse zakone, ki se
nanašajo na področja življenja oseb z izgubo sluha.
Znakovni jezik je zelo pomemben, pomembni pa so
tudi izobraževanje, zaposlovanje, dostopnost do in
formacij in komunikacija. Na današnji skupščini so
izpostavili veliko potrebo po sprotnem podnaslavlja
nju in dostopnosti objektov s slušno zanko, kratko
ročni cilji pa so nadaljnje delo Inštituta za slovenski
znakovni jezik, RehaCentra Sluh, prijava na razpise
jezikovne politike, ki obravnava tudi znakovni jezik,
ter osebna asistenca, dnevno središče, tehnični pri
pomočki in projekt Hiša znakovnega jezika v pre
stolnici.«
Od uspešnega dela zveze in društev si lahko upo
rabniki obetajo boljšo kakovost življenja.
maj–junij 2021 | 25

Aktualno

Del opozicije za vnovično
vzpostavitev sistema priznavanja
poklicnih bolezni
mag. Tina Grošelj

Naglušnost je najbolj pogosta poklicna bolezen

Poslanec Socialnih demokratov
in prvopodpisani pod novelo Zako
na o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju mag. Dejan Židan je
na novinarski konferenci skupaj s
strankami LMŠ, Levica, SAB in poslansko skupino ne
povezanih poslancev predstavil omenjeno novelo, ki
so jo vložili v zakonodajno proceduro. Novela ureja
področje poklicnih bolezni in določa, da se za poklic
no bolezen štejejo bolezni, ki jih povzroči daljši ne
posredni vpliv delovnega procesa in delovnih razmer
na nekem delovnem mestu. S sprejemom predlaga
nega zakona bi bil narejen korak naprej h koncu več
kot dvajsetletnega obdobja, v katerem se v Sloveniji
obstoja poklicnih bolezni, z izjemo azbestoze, ne ugo
tavlja in posledično ne evidentira. Številnim delav
cem bi ustrezna pripoznava obstoja poklicne bolezni
prinesla ugodnejši položaj in pravice iz zdravstvene
ga, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Židan je bil uvodoma jasen: »Sistem poklicnih bo
lezni v Sloveniji ne deluje več kot dvajset let, čeprav
je Slovenija podpisnica mednarodne Konvencije o
odškodnini za poklicne bolezni, delavke in delavci pa
plačujejo obvezno pokojninsko, invalidsko ter zdrav
stveno zavarovanje za primer poklicne bolezni in po
škodbe pri delu.«
Naglušnost spada med najpogostejše poklicne bo
lezni povsod po svetu. Ko pa ljudje po desetletjih dela
v hrupnem okolju postanejo naglušni, niso upraviče
ni do odškodnine, ampak zgolj do slušnega aparata.
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Po podatkih zdravstvene zavarovalnice je samo v letu
2019 na novo prejelo slušni aparat 17.336 oseb. V Slo
veniji je 73.787 uporabnikov slušnih aparatov, večina
je starejših od 55 let. Ker nimamo seznama poklicnih
bolezni, v evidenci zdravstvene zavarovalnice ni po
datka o tem, koliko ljudi je poškodbo sluha utrpelo
zaradi dolgoletne izpostavljenosti čezmernemu hrupu
na delovnem mestu. Odsotnost seznama poklicnih bo
lezni nas omejuje tudi pri tem, da ne moremo sprejeti
ukrepov za odpravo tveganj in preprečevanje nastan
ka poklicnih bolezni. Zato v trenutnem sistemu nag
lušnim pripada le brezplačni standardni slušni aparat.
Židan je nedelovanje sistema prepoznavanja in
priznavanja poklicnih bolezni ponazoril s številom
priznanih invalidskih pokojnin iz naslova poklicnih
bolezni. Podatki kažejo, da je med več kot 76.000 pre
jemniki invalidskih pokojnin samo 191 prejemnikov
s priznano poklicno boleznijo. »Ko bo novela spreje
ta, bo velika skupina ljudi, ki so trenutno v izrazito
neenakopravnem položaju, dobila možnost, da se jim
prizna pravica do poklicne invalidske pokojnine. S tem
bomo na leto pomagali vsaj šesto ljudem,« je pojasnil.
Zadnji poizkus sprejema novega Pravilnika o
poklicnih boleznih je bil leta 2018, ko je bil v javno
razpravo dan predlog tedanje ministrice za zdrav
je, ki ga zaradi pravnih opozoril o podnormiranosti
področne zakonodaje ni bilo možno sprejeti. Zato so
predlagatelji prepričani, da je treba podnormiranost
in nedefiniranost obsega poklicnih bolezni ustrezno
dopolniti v Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Aktualno

RehaCenter Sluh je odprl
svoja vrata
mag. Tina Grošelj
Na Drenikovi 24 v Ljubljani je v
stavbi Zveze društev gluhih in nagluš
nih Slovenije za osebe z izgubo sluha
in njihove svojce odprl vrata Reha
Center Sluh. V svetovalnem, izobra
ževalnem in rehabilitacijskem središču si lahko upo
rabniki ogledajo in preizkusijo tehnične pripomočke.
»Pomagali bomo družinam, ljudem s težavami v
duševnem zdravju in s težavami s sluhom. Pomagati
hočemo vsem uporabnikom in prispevati k dvigu nji
hove kakovosti življenja,« je na uradni otvoritvi dejal
predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
Mladen Veršič.
RehaCenter Sluh nudi svetovanje gluhim, naglu
šnim, gluhoslepim, osebam s polževim vsadkom, ose
bam s poklicno izgubo sluha, osebam s tinitusom,
vsem, ki imajo poleg izgube sluha pridružene težave,
svojcem in strokovnim delavcem. Svetovalci in strokov
njaki se sporazumevajo v znakovnem jeziku ali s po
močjo tolmača.
»RehaCenter Sluh skupaj s trinajstimi lokalnimi
društvi pokriva celotno Slovenijo. Delamo za vse ose
be z izgubo sluha. Ko oseba potrebujejo informacijo
o izgubi sluha zase ali za družino, se najprej obrne na
lokalno društvo. Tam ji svetujejo strokovni delavci. Če
pa potrebuje poglobljeno svetovanje socialnega de
lavca, psihologa, psihoterapevta, specialnega pedago
ga, zdravnika ali pravnika, ji lahko svetujemo v Reha
Centru Sluh,« je pojasnil sekretar Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije Matjaž Juhart.
Podpredsednik Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije Boris Horvat je ob tem dodal: »V RehaCentru
Sluh si bodo prizadevali ponuditi pomoč in zmanjšati
število tragičnih zgodb soočanja z izgubo sluha. Z izgu
bo se najtežje soočijo tisti, ki sluh izgubijo v poznejšem
življenjskem obdobju. Vem za visoko izobraženega pro
fesorja, za katerega je bila izguba sluha prevelika ovira.
S težko invalidnostjo se ni mogel sprijazniti in njegovo
življenje se je tragično končalo. Tudi zgodba težko na
glušnega gospoda, ki se v domu upokojencev ni mogel
vključiti v okolje, je tragična, saj si je vzel življenje.«
Osebe z izgubo sluha si v RehaCentru Sluh lahko ogle
dajo in preizkusijo tehnične pripomočke, ki jim olajšajo
življenje. Kot pravi sekretar zveze Matjaž Juhart, osebe
z izgubo sluha v centru preverijo, kateri tehnični pripo
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močki so na voljo, in pridobijo informacije, kako uve
ljaviti pravico do njih. Prav tako lahko preverijo, kako
pripomočki delujejo, ter si jih pred nakupom izposodijo.
Strokovna sodelavka zveze Aleksandra Rijavec Škerl
je poudarila, da si bodo na področju dostopnosti priza
devali za sprotno podnaslavljanje televizijskih progra
mov, na sodiščih in drugih dogodkih pa v realnem času,
saj le tako lahko vsebine spremljajo tudi naglušni. »Tre
nutno podnaslavljanje zagotavljamo v sodelovanju z zu
nanjimi sodelavci in z uporabo hitre tipkovnice. Trudi
mo pa se, da bi v sodelovanju s Fakulteto za računalni
štvo in informatiko ter z uporabo naprednih tehnologij
pripravili program za pretvorbo govora v besedilo.
Ker želijo razširiti področje delovanja, bodo posebno
pozornost namenili osebam z motnjami v duševnem
zdravju in razvoju, izvedbi osebne asistence, programu
dnevnega središča ter pomoči na domu in v varstveno
delovnem centru, kjer bodo izvajali delovno aktivacijo
oseb z izgubo sluha in z motnjami v mentalnem zdrav
ju.
Otvoritve se je udeležila tudi nova generalna direk
torica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja na Ministrstvu za delo, družino, social
ne zadeve in enake možnosti mag. Andrejka Znoj, ki je
dejala: »Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zade
ve in enake možnosti se zavedamo, da je delo Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Slovenije izrednega pomena za
Slovenijo, njene uporabnike, svojce in ostale strokovne
delavce. RehaCenter Sluh je zato pomembna pridobi
tev. Vsem, ki v njem sodelujejo, želimo uspešno delo,
čim več rezultatov in zadovoljnih uporabnikov.«
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Poletni program s tolmačem
v slovenski znakovni jezik
Vir: Dostopno.si

Ljubica Podgoršek tolmači oddajo Zgodbe iz školjke.
Foto: iz oddaje, arhiv TV Slovenija, MMC RTV SLO
V ozadju špica oddaje Dnevnik, na desni strani tolmačka Tanja
Giuliatti. Foto: iz oddaje, arhiv TV Slovenija, MMC RTV SLO

V poletnih mesecih bomo ponovno v slovenski
znakovni jezik tolmačili nekatere oddaje iz redne
programske sheme. Tolmačili pa bomo tudi nekatere druge oddaje.
V Sloveniji je bila osem mesecev razglašena epide
mija zaradi bolezni COVID19. Trajala je od oktobra
do sredine junija 2021. Spremenjenim razmeram je
bila prilagojena tudi shema tolmačenih oddaj, saj je
v času epidemije bistvena predvsem obveščenost lju
di o ukrepih, povezanih z epidemijo. Zato smo v tem
obdobju tolmačili več dnevnoinformativnih oddaj.
Glede na aktualne razmere določen čas tudi Poročila
ob 5h, Odmeve, izredne prenose maš zaradi zaprtih
cerkva in druge posebne oddaje. Redno smo prenašali
tudi novinarske konference vlade s tolmačem v sliki.

Poletna programska shema
tolmačenih oddaj
S koncem epidemije se vrača tudi običajna pro
gramska shema tolmačenih oddaj. V poletnih mese
cih ne bomo več tolmačili večernih Odmevov ob 22.
uri, ponovno pa boste s tolmačem v slovenski zna
kovni jezik lahko spremljali Tednik ob ponedeljkih.
Vsak dan v letu na sporedu ostaja osrednji dnevnoinformativni blok ob 19. uri, ki ga s tolmačem v slo
venski znakovni jezik sočasno lahko spremljate na
TV Maribor. Ponovitve osrednje dnevnoinformativne
oddaje so na sporedu ob 20. uri na TV SLO 3, v prime
ru prenosov parlamentarnih sej pa po koncu seje. V
shemo bomo umeščali tudi posebej pomembne aktualne oddaje, ki bodo spremljale dogajanje ob pred
sedovanju Slovenije Svetu Evropske unije in referen
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dum o pitni vodi. Za najmlajše gledalce pa na ekranih
tradicionalno ostajajo oddaje Zgodbe iz školjke s tol
mačko Ljubico Podboršek.

Oddaja Tednik, na sporedu vsak ponedeljek
Prvi Tednik je bil na sporedu 6. januarja 1983, tak
rat in naslednjih 28 let v četrtkovem večernem termi
nu. Od leta 2010 si ga lahko ogledate ob ponedeljkih
ob 20. uri. V 38 letih je bilo ustvarjenih že več kot 1750
oddaj in približno 9000 prispevkov. V tem času so se
izmenjali številni uredniki, voditelji in novinarji,
Tednik pa je ves čas ostajal mozaična oddaja, sesta
vljena iz petih ali šestih zgodb. Prva leta so zgodbe
spremljale gospodarsko, kulturno in politično doga
janje v nekdanji Jugoslaviji ter kasneje njen razpad in
prve korake samostojne države Slovenije. Danes vam
Tednik prinaša aktualne družbenokritične teme in
družbene fenomene. Urednica in voditeljica oddaje
je Jelena Aščić, novinarji pa Aleksandra Dežman,
Erna Petrač Barborič, Anka Pirš, Anja Šter, Boštjan
Veselič Golob in Aleksandra Trupej.

Na fotografiji je posnetek iz oddaje Tednik. V
desnem spodnjem kotu je tolmačka v slovenski
znakovni jezik. Foto: iz oddaje, arhiv TV SLO

Aktualno
Oddaja Tednik bo s tolmačem na sporedu vsak
ponedeljek ob 21.45 na TV MB, ponovitev pa vsak
torek ob 12.15 prav tako na TV MB.

Izredno tolmačene oddaje
Slovenija v tem letu praznuje 30. obletnico samo
stojnosti, obenem pa s 1. julijem prevzema tudi pred
sedovanju Svetu Evrope. To so pomembni dogodki,
ki jih bomo obeležili tudi s posebnimi televizijskimi
prenosi in oddajami. Nekatere oddaje smo že tolma
čili, na primer Proslavo ob dnevu državnosti, Globus
ob predsedovanju, Pogovor s predsednikom vlade in
Pogovor z opozicijo.
V prihajajočih dneh si boste s tolmačem v sloven
ski znakovni jezik ogledali še:
Slovenija predseduje, v četrtek,
1. julija, ob 21. uri
Ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije na obisk prihaja Evropska komisija. V
posebni oddaji o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša
predsedovanje. Kakšen bo izid prvega dne slovenske
ga predsedovanja? Kakšen vtis bo naredila uvodna
slovesnost na Bledu? V četrtek, 1. julija, s tolmačem
v slovenski znakovni jezik ob 21. uri na TV Maribor.
Referendum 2021, v sredo, 7. julija, ob 20. uri
Za čisto pitno vodo gre, pravijo pobudniki refe
renduma o spremembah zakona o vodah. Podpisniki
zahteve za referendum so bili zavedeni – za dodatno
zaščito pitne vode gre, pa odgovarja ministrstvo za
okolje in prostor. Ali spremembe zakona uveljavljajo
prakso omejevanja dostopa do vode kot javne dobri
ne in ogrožajo podvodna zajetja – ali zaostrujejo po
goje za gradnjo v priobalnem področju in zagotavlja
jo večjo poplavno varnost? Kdo zavaja, kdo prikriva,
kaj je res in kaj ni? V studiu TV Slovenija bodo svoje
argumente soočili zagovorniki in nasprotniki zako

Uvodna špica oddaje Odmevi, tolmačka Špela Uršič
Andres. Foto: iz oddaje, arhiv TV Slovenija, MMC RTV SLO

na. Soočenje bo predvajano v živo na TV SLO 1, s
tolmačem sočasno na TV MB ob 20. uri.
Odmevi, izredna oddaja v nedeljo,
11. julija, ob 21.45
Na dan referenduma, v nedeljo, 11. julija, bodo v
izrednih Odmevih analizirali prve rezultate glasovanja
ter se pogovarjali z glavnimi akterji in tudi analitiki do
gajanja. Izredna oddaja Odmevi bo s tolmačem v slo
venski znakovni jezik sočasno predvajana na TV MB.
Tudi v poletnih mesecih bomo prenašali novinar
ske konference vlade s tolmačem.

Jesenska programska shema
V jeseni bodo zopet premierno na sporedu oddaje,
ki jih čez poletje ni, zato bomo ponudbo oddaj s tolma
čem kot vsako jesen spet razširili in prilagodili aktual
ni programski shemi. Načrtujemo tolmačenje rednih
tedenskih informativnih oddaj Tarča ali Ekstravizor
in Tednik, oddaj o predsedovanju Svetu Evropske uni
je, državnih proslav, pogovorov s predsednikom dr
žave ali vlade ter opozicijo, poslanice, slavnostne seje
Državnega zbora, oddaje Zgodbe iz školjke ter druge
zanimive in posebej aktualne oddaje.
Oddaje bodo ob prvem predvajanju ali z zamikom tudi podnaslovljene. Na spletnem portalu
Dostopno.si bodo dostopne v rubrikah ZNAKOVNI
JEZIK in PODNAPISI.

Dokumentarni film o 90-letnici
organiziranega delovanja gluhih
in naglušnih na Slovenskem

Ustanovni člani Društva gluhonemih Dravske
banovine leta 1931; foto: Arhiv ZDGNS

27. julija 1931 je bila ustanovljena prva organizaci
ja gluhih v Dravski banovini. Letos obeležujemo 90.
obletnico organiziranega delovanja gluhih in naglu
šnih na Slovenskem.
Premiera dokumentarnega filma Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije bo v torek 27. julija ob
12. uri na www.spletnatv.si. Vabljeni k ogledu.
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Intervju s predsednikom
Medobčinskega društva
gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče Matevžem Marinkom ob
dvajsetletnici društva
Barbara Furman, novice.si

Gospod Marinko, najprej iskrene čestitke ob
20-letnici društva. Kako boste počastili obletnico?
Glede na epidemijo novega koronavirusa prireditve najbrž ne bo?
Hvala za čestitke, ki jih s ponosom sprejmem. Za
počastitev obletnice smo načrtovali bogat program,
s katerim bi pokazali, da kljub tišinigluhoti zmore
mo zaplesati, zapeti in še kaj. Zaradi epidemije pa
smo morali spremeniti načrte. Za pomoč smo prosili
ekipo Spletne TV Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije, ki nam je prijazno pomagala. Posneli smo
nekaj ključnih govorcev, ki so povzeli naše delovanje.
Obširen prispevek je predvajan na televizijskih pro
gramih TV Skala, TV Celje, Savinjska TV in Spletna
TV; vabljeni k ogledu.
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Kakšni so bili začetki Medobčinskega društva
gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče? V kakšnih pogojih je društvo nastajalo?
Pred leti je bila največja želja gluhih, da bi imeli
društvo v svojem domačem kraju. Tedaj smo ime
li možnost vključitve v Društvo gluhih in naglušnih
Celje ali Društvo gluhih in naglušnih Podravja
Maribor, ki pa zaradi oddaljenosti nista bili najbolj
primerni. Želeli smo imeti sedež bližje domu, svoj
cem, prijateljem, v katerem bi sodelovali tudi doma
či, slišeči ljudje, h katerim bi se lahko bolj sproščeno
obračali po pomoč. Tako je ideja o ustanovitvi lastne
ga društva vedno bolj dozorevala.
25. maja 2001 je bila sklicana ustanovna skup
ščina v prostorih Konjičanke, na kateri se je zbralo
26 članov, navzoči pa so bili tudi gostje. V letu 2005
smo s strani Ministrstva za delo, družino in social
ne zadeve prejeli status invalidske organizacije in
status društva, ki deluje v javnem interesu na podro
čju socialnega varstva. Potrdilo o javnem delovanju
društva so v letu 2004 izdale tudi občine Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče ter v njem zapisale, da Dru
štvo gluhih in naglušnih deluje na medobčinski ravni
v dobrobit sočloveka v skladu in ob upoštevanju ko
deksa etičnih načel.
Kot trinajsto društvo smo bili 2. novembra 2005
vključeni v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slove
nije, za kar so bila potrebna večletna prizadevanja in
dokazovanje. Društvo si vseskozi prizadeva za aktiv
no delovanje na socialnem, izobraževalnem, kultur
nem in športnem področju.
Kaj je osnovno poslanstvo društva?
Osnovno poslanstvo društva je preprečevanje so
cialne izključenosti, zagotavljanje enakih možnosti,
omogočanje uresničevanja demokratičnih načel in
uveljavljanje človekovih pravic oseb z izgubo sluha z

Aktualno

Mladen Veršič in Matevž Marinko ob odprtju
novih prostorov; foto: MDGN Slovenske Konjice

namenom zapolnjevanja vrzeli v javni mreži, ki ose
bam z izgubo sluha ne zagotavlja doseganja zadovo
ljive ravni psihosocialnega delovanja.
Cilji društva so zagotoviti kakovostno pomoč pri
premagovanju komunikacijskih ovir, izboljšati in
formiranost oseb z izgubo sluha v zvezi z njihovimi
pravicami in dolžnostmi ter njihovim uresničeva
njem, zmanjšati socialno izključenost ter stremeti k
preprečevanju in odpravljanju osebnostne, socialne
in psihične izolacije, izboljšati informiranost o teh
ničnih pripomočkih ter omogočiti lažji dostop do
njih, izboljšati povezanost z ustrezno javno mrežo
socialnih storitev, zmanjševati brezposelnost in pri
spevati k večji vključenosti v programe aktivne poli
tike zaposlovanja invalidov in dvigniti ozaveščenost
širše družbe o izgubi sluha ter o potrebah in načinu
življenja tovrstnih invalidov.
Kdo so bili ustanovni člani društva? Lahko izpostavite kakšno ime?
Za ustanovitev društva smo se najbolj zavzema
li Irena Marinko, Branko Brumec, Pavel Zbičajnik,
Katarina Marinko in jaz. Bili smo glavni pobudniki za
ustanovitev društva in kasneje tudi nosilci društve
nih dejavnosti. Občina Slovenske Konjice je Katarini
Marinko za dolgoletno delo z osebami z izgubo sluha
podelila naziv častne občanke. Sam pa sem dolgole
tni predsednik društva.
Koliko članov iz konjiške, zreške in vitanjske
občine društvo šteje danes? Se število povečuje ali
zmanjšuje?
Društvo trenutno šteje okoli 300 članov, ki so
gluhi, naglušni in gluhoslepi. Ob vključitvi v Zvezo
društev gluhih in naglušnih Slovenije je imelo nekaj
manj kot 170 članov. Od takrat število članov počasi,
a vztrajno, narašča. Vedno več jih je, ki se v starosti
soočajo z izgubo sluha.

Kaj društvo nudi svojim članom?
V društvu izvajamo naslednje socialne programe:
Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter
preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglu
šnih in gluhoslepih:
• pomoč pri uveljavljanju različnih pravic,
• individualno svetovanje in pomoč pri reševanju
socialnih stisk in težav,
• pomoč pri iskanju zaposlitve in pri urejanju sta
novanjske problematike,
• nudenje informacij o tolmačih slovenskega zna
kovnega jezika,
• druženje s sebi enakimi in preprečevanje social
ne izključenosti: druženje v okviru kluba, izletov,
praznovanj, piknikov,
• nudenje informacij o različnih tehničnih pripo
močkih – slušnih aparatih, baterijah za slušne
aparate, budilkah za gluhe – in organizacija servi
sov slušnih aparatov,
• okrogle mize in informiranje,
• preventivno delovanje in usposabljanje na razli
čnih področjih življenja: predavanja, tečaji, delav
nice,
• ozaveščanje javnosti o gluhoti in naglušnosti ter o
načinu življenja invalidov sluha,
• organizacija tečajev slovenskega znakovnega jezi
ka,
• društveno glasilo Zvok tišine.
Rekreacija in šport
Invalidom sluha program omogoča možnost
organiziranja, sodelovanja in razvoja v okviru šport
nih in rekreacijskih dejavnosti. Zaradi specifične ob
like komunikacije imajo gluhi, naglušni in gluhoslepi
velike težave pri vključevanju v šport in rekreacijo
slišeče populacije. Zato ima ta psihosocialni program
velik pomen. Vključuje redno rekreacijo, ki pozitiv
no vpliva na krepitev zdravja in imunskega sistema.
Obsega organizacijo državnih prvenstev, turnirjev in
prijateljskih tekmovanj v ribolovu, odbojki, odbojki
na mivki, nogometu, balinanju, košarki, orientacij
skem teku, badmintonu. Treba pa je poudariti, da v
programu ne gre zgolj za zadovoljevanje potreb po
športnem udejstvovanju, ampak tudi za preprečeva
nje socialne izključenosti in druženje s sebi enakimi.
Kultura gluhih
Kulturna dejavnost gluhih je specifična oblika
kulturnega izražanja, ki je posebna v tem, da teme
lji na uporabi slovenskega znakovnega jezika. To jo
loči od ostalih in jo dela unikatno. Skozi program
skušamo gluhim, naglušnim in gluhoslepim svet kul
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ture predstaviti z udeležbo na kulturnih prireditvah
s pomočjo tolmačev v njihovem maternem jeziku, z
vodenim ogledom razstav in kulturnozgodovinskih
znamenitosti, s strokovnimi ekskurzijami, z udelež
bo na mednarodnem dnevu gluhih ter s prostočasni
mi in ustvarjalnimi delavnicami. Izjemno zanimanje
uporabniki kažejo za filmsko ustvarjanje in pantomi
mo, kjer lahko razvijajo igralske sposobnosti in ta
lente ter delajo filme, s katerimi se predstavljajo na
različnih festivalih.
Kateri so bili prelomni oziroma pomembnejši
dogodki v razvoju društva?
Doživeli smo nekaj prelomnih dogodkov. Ustano
vili smo samostojno društvo, zaposlili sekretarko,
kar nam je olajšalo komunikacijo in razumevanje na
še problematike, pridobili lastne prostore ter prispe
vali k boljši kakovosti življenja soobčanov.
Kako ste zadovoljni s sodelovanjem občin
Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje?
Od ustanovitve društva zelo dobro sodelujemo z
občinami Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, saj
imajo posluh za naše potrebe in nam vedno znova
pridejo naproti.
Predlani je društvo pridobilo nove prostore. Ste
zadovoljni s pogoji za delo v društvu?
Prejšnji društveni prostor, ki je bil v Zdravstvenem
domu Slovenske Konjice, je bil v petnajst kvadratnih
metrov veliki sobi s poševnim stropom v mansardi
s slabo razsvetljavo in z enim strešnim oknom, naši
člani pa potrebujejo primerno svetel prostor za dru
žabništvo, ki je ključni socialni dejavnik za prema
govanje socialne osame, za resocializacijo. Sredi leta
2018 so nam odpovedali najemno pogodbo in morali
smo se odseliti. Takrat je društvo prek Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije podalo vlogo na Fun
dacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij za pridobitev izrednih sredstev, ki so nam
omogočila preselitev na novo lokacijo.
Z nakupom prostorov smo rešili prostorski pro
blem, pridobili svetle prostore, dostopne tudi gluho
slepim, ki jih imamo med člani. Pomembno je, da so
na voljo parkirni prostori pred stavbo, v neposredni
bližini so avtobusna postaja, zdravstveni dom, pošta,
upravna enota, sodišče in občina, kar članom olajša
vsakdanje opravke. Odpadle so skupinske aktivnosti
na drugih lokacijah, saj jih lahko izvedemo v lastnih
prostorih. Zadovoljni smo, da lahko večino društve
nih aktivnosti izvedemo v lastnih prostorih, kar prej
ni bilo možno.
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Matevž Marinko in Mladen Veršič z župani Zreč, Slovenskih
Konjic in Vitanja; foto: MDGN Slovenske Konjice

Kako se društvo financira?
Da društvo sploh lahko deluje in izvaja programe,
potrebuje finančne vire. Za delovanje in izvajanje
programov na lokalni ravni pridobiva finančne vire
iz Fundacije za financiranje invalidskih in humani
tarnih organizacij, proračunskih sredstev (občine),
članarin, prostovoljnih prispevkov, donacij in drugih
prihodkov. Glavnino sredstev za delovanje in izva
janje programov vsako leto dobi na podlagi javnega
razpisa Fundacije za financiranje invalidskih in hu
manitarnih organizacij.
Loterijski vir Fundacije za financiranje invalid
skih in humanitarnih organizacij je bil doslej precej
stabilen, vendar se lahko ta sredstva zaradi pojavlja
nja novih upravičencev v prihodnosti začnejo krčiti,
pojavljajo pa se tudi primeri vdorov iger na srečo iz
tujine. Društvo zato temu problemu namenja veliko
pozornosti, saj lahko ogrozi pogoje za strokovno izva
janje programov in kritje ostalih stroškov zanje.
Kako epidemija novega koronavirusa vpliva na
delovanje društva?
Izbruh novega koronavirusa in širitev okužb po
Sloveniji je bil za nas velik šok. Čez noč se je potek
življenja, ki smo ga bili vajeni, obrnil na glavo. V zelo
kratkem času smo se morali sprijazniti s popolnoma
drugačnim načinom življenja. Novi koronavirus pa
ni spremenil le naših življenj, ampak tudi delovanje
društva. V skladu z navodili in preventivnimi ukrepi
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za jav
no zdravje smo se odločili, da društvo začasno zapre
mo, kar pa ne pomeni, da so naši člani v teh težkih
časih ostali brez pomoči. Vedno smo jim na voljo, če
potrebujejo pomoč, in pomagamo s pomočjo vseh raz
položljivih komunikacijskih kanalov – konferenčnih
videoklicev, klicev, SMSsporočil, Facebooka … Ugo
tovili smo, da je v teh časih še posebej pomembno, da
smo uporabnikom na voljo, prisluhnemo njihovim sti
skam, jih informiramo o aktualnih razmerah v državi,
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Kaj načrtujete v letošnjem letu?
Cilj društva je ublažiti socialno izključenost v času
epidemije in v skladu z navodili Nacionalnega inšti
tuta za javno zdravje nuditi pomoč ter organizirati
začrtani program.

osnovnih človekovih pravic. Kljub Zakonu o uporabi
slovenskega znakovnega jezika slovenski znakovni
jezik v naši državi ni priznan kot avtohton jezik glu
hih, država ne skrbi za njegov razvoj in ga sistemsko
ne financira; vse je prepuščeno civilni družbi. Prav
tako gluhi otroci nimajo urejene zadostne dostop
nosti do pouka v znakovnem jeziku, v osnovnih šo
lah pa ne obstaja predmet slovenski znakovni jezik,
da bi se gluhi otroci lahko učili svojega maternega
jezika.
Sporazumevanje in jezik ter pravica do njune upo
rabe sta bistvena za socialno vključevanje in uvelja
vljanje temeljnih človekovih pravic. Gluhe in naglu
šne osebe, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe
osebe zaradi okvare sluha nimajo enakih možnosti
pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svo
boščin, zapisanih v Ustavi Republike Slovenije ter v
mednarodnih dokumentih. Pomembnost komunici
ranja in jezika za te osebe je tako osnovna pravica.
Zato je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
podala predlog za začetek postopka za dopolnitev
ustave, ki uresničuje cilj, da bi slovenski znakovni
jezik umestili vanjo. S tem bi uporabnikom sloven
skega znakovnega jezika (gluhim, naglušnim, gluho
slepim in osebam s polževim vsadkom), za katere je
slovenski znakovni jezik materni, avtohton, zago
tovili ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s
katerimi jim bo omogočeno polno uveljavljanje vseh
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih dolo
ča tudi Konvencija Organizacije združenih narodov o
pravicah invalidov.

Kako ocenjujete odnos države do problematike
gluhih in naglušnih? Vas kakšen problem še posebej pesti?
Država, v kateri živimo, za gluhe še zdaleč ni
povsem dostopna in jim v polni meri ne zagotavlja

S kakšnim načrti in željami vstopa društvo v
naslednjih 20 let?
Želimo si, da bi bili naši člani čim bolj enakovred
no udeleženi v vsakodnevnem življenju in delu, da bi
bili slišani, razumljeni in informirani.

Župani Slovenskih Konjic, Vitanja in Zreč v prvotnih
prostorih društva; foto: MDGN Slovenske Konjice

jim razlagamo, kaj ukrepi, ki jih sprejema država, po
menijo zanje in kaj jim bodo prinesli v prihodnje.
Epidemija bo vsekakor močno vplivala na našo
prihodnost in na kulturo življenja, saj je alarm za
družbo, da smo se začeli zavedati, kaj je v življenju
pomembno, in da zdravje ni samoumevno. Epidemi
ja nas je združila, nam pokazala, da bomo lahko samo
z vztrajnostjo, strpnostjo, hvaležnostjo ter medseboj
no pomočjo premagali krizne čase in kot družba na
novo zaživeli.

Slovar SZJ na družbenem omrežju
Slovar slovenskega znakovnega jezika ima aktivno
stran na družbenem omrežju Facebook, kjer si lahko
ogledate nove kretnje, ki nastajajo in jih razvijajo
v skupini za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
ki deluje na Inštitutu za razvoj SZJ pri Zvezi društev
gluhih in naglušnih Slovenije. Najdete nas na spletni
povezavi www.facebook.com/szjsi.
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Gluha skupnost si bo
zapomnila leto 2021
Daša Peperko

Gluhi prostovoljec kaže kretnjo za meso; foto: Pin-OPP

Osemindvajsetega maja letos je državni zbor sprejel
ustavni zakon, v skladu s katerim bo ustava dopolnjena
s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega
jezika, ureja pa tudi svobodno uporabo znakovnega jezi
ka in razvoj jezika gluhoslepih. S tem je Slovenija postala
peta država v Evropski uniji, ki ima v ustavo vpisano pra
vico do nacionalnega znakovnega jezika.
Osebe z izgubo sluha si že dolgo želijo pravico do svo
bodne uporabe znakovnega jezika. Gluho skupnost je
najbolj prizadela odločitev, sprejeta leta 1880 na medna
rodni konferenci vzgojiteljev gluhih v Milanu, na kateri
so prepovedali uporabo znakovnega jezika za poučeva
nje gluhih. Po prepovedi se je potrebe in zahteve gluhih
po njihovem jeziku uresničevalo zelo počasi, zlasti zara
di prevladujoče uporabe oralistične metode v šolah za
gluhe, kjer sta znakovni jezik in tolmačenje med gluhimi
prikrito sicer obstajala, slonela pa na osebnih izkušnjah,
učenju, zanimanju in iznajdljivosti tolmačev pri stiku z
gluhimi. Tako se je začel dolgoletni boj za svobodno rabo
znakovnega jezika. Kljub nevidni invalidnosti so gluhi
želeli biti del družbe, vidni in razumljeni, se izobraževati
in vse informacije dobivati v svojem jeziku.
Ko smo načrtovali akcijo Gluhi strežejo v planinskih
kočah, ki se je začela leta 2018, smo jim želeli omogočiti
dostopnost in rabo slovenskega znakovnega jezika ter jih
opolnomočiti, da spoznajo svoje sposobnosti izven cone
udobja. Hkrati smo slišeče hoteli spodbuditi, naj spo
znajo gluho skupnost, in promovirati rabo slovenskega
znakovnega jezika. Z uspešno izvedeno akcijo v različnih
planinskih kočah, kjer so gluhi stregli pohodnikom in
obiskovalcem, smo prispevali tudi k popularizaciji slo
venskega znakovnega jezika. Na ta način smo zagotovili,
da se vedno več ljudi zaveda pomena njegove rabe in pri
sotnosti njegovih uporabnikov v družbi.
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Akcija gluhih v planinskem domu na Mirni gori; foto: Pin-OPP

Po 141 letih boja za svobodno uporabo slovenskega
znakovnega jezika bo ob Zakonu o rabi slovenskega zna
kovnega jezika iz leta 2002, ki določa pravico gluhih oseb
do uporabe slovenskega znakovnega jezika in do informi
ranja v njim prilagojenih tehnikah ter pravico do tolmača
za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih
oseb v družbeno okolje, ta pravica vpisana še v ustavo.
Vlada je že začela s pripravami na dopolnitev ustave z
novim členom 62. a, ki se glasi: »Zagotovljena sta svobo
dna uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Na
območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina
ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba itali
janskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh
jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon. Svo
bodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.«
Z vpisom v ustavo se bo tako zagotovilo ustavnoprav
no podlago za ustrezne ukrepe, s katerimi bo gluhim in
gluhoslepim uporabnikom slovenskega znakovnega jezi
ka omogočeno polno uveljavljanje človekovih pravic in
svoboščin, ki jih določa Konvencija o pravicah invalidov.
To pa ne pomeni, da se je naše delo končalo, temveč se je
šele začelo, saj kot posamezniki lahko poskrbimo, da bo
do gluhim dogodki dostopni v slovenskem znakovnem
jeziku. Prav akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je
odličen primer enakovrednega vključevanja gluhih v
družbeno okolje, kjer lahko uporabljajo znakovni jezik,
so razumljeni in sprejeti.
Če še niste imeli priložnosti obiskati planinske ko
če, kjer gluhi strežejo v slovenskem znakovnem jeziku,
lahko preverite stran na Facebooku Gluhi strežejo v pla
ninskih kočah, kjer so informacije, kje bodo stregli v
prihodnje. Vabimo vas, da se nam pridružite v kakšni od
planinskih koč ter hrano in pijačo naročite v slovenskem
znakovnem jeziku.

Iz naših društev
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Dvajset let Medobčinskega društva
gluhih in naglušnih občin Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče
Nevenka Hrovat

Delavnica peke kruha; foto: MDGN Slovenske Konjice

Mineva dvajset let, odkar smo
v Slovenskih Konjicah ustanovili
društvo gluhih in naglušnih. Za
četki segajo v leto 2001, ko je bila
v Konjičanki 25. maja 2001 sklica
na ustanovna skupščina, na kateri
smo predlagali in potrdili ustano
vitev Društva gluhih in naglušnih
Slovenske Konjice. Mesec dni
kasneje je bila prva seja odbora,
na kateri smo potrdili izvoljene
organe društva in določili delo
po sekcijah. Na občino Slovenske
Konjice smo naslovili vlogo za pri
dobitev prostorov in jih 1. julija
2001 dobili v konjiškem zdravstve
nem domu.
Delo predsednika društva je
prevzel Matevž Marinko, ki še da
nes, po dvajsetih letih delovanja
društva, opravlja to nalogo. Prva
sekretarka je bila Katarina Marin

ko, ki je delo opravljala prostovolj
no in je predstavljala pomemben
vezni člen med slišečimi in oseba
mi z izgubo sluha.
30. junija 2001 smo potrdili sta
tut in društvo pravnomočno re
gistrirali. Leto 2002 je bilo za nas
zelo pomembno, saj smo bili no
vembra sprejeti v Športno zvezo
gluhih in naglušnih Slovenije.
Leta 2004 smo naziv društva
spremenili v Medobčinsko dru
štvo gluhih in naglušnih občin
Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče, leto dni kasneje pa pridobi
li status invalidske organizacije in
status društva, ki deluje v javnem
interesu.
Leto 2006 je bilo za nas pre
lomno, saj je bilo društvo 22. apri
la sprejeto v Zvezo društev gluhih
in naglušnih Slovenije in začelo

prejemati sredstva Fundacije za fi
nanciranje invalidskih in humani
tarnih organizacij. S pomočjo teh
sredstev smo leta 2008 zaposlili
sekretarko društva za polni delov
ni čas.
Lepe spomine imamo na leto
2010, ko je bila v Slovenskih Konji
cah prva občinska proslava s tol
mačem, začeli pa smo sodelovati
tudi v projektu občine Slovenske
Konjice z naslovom Občina po
meri invalida. V projektu z istim
naslovom smo leta 2015 začeli so
delovati še v občini Vitanje.
Ker se člani društva radi druži
jo, smo leta 2016 organizirali sre
čanje društev gluhih in naglušnih
Savinjske regije, ki je potekalo na
Rogli in postalo tradicionalno.
Do februarja 2018 je imelo
društvo prostore v Zdravstvenem
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Otvoritev novih društvenih prostorov; foto: MDGN Slovenske Konjice

domu Slovenske Konjice, v pisar
ni, veliki 15 kvadratnih metrov, ki
smo jo morali zapustiti. To je bilo
za nas neprijetno presenečenje,
saj je bilo treba čez noč poiskati
nove prostore. S pomočjo sredstev
iz rezervnega sklada Fundacije za
financiranje invalidskih in huma
nitarnih organizacij smo kupili
nove prostore na Mestnem trgu

10 a v Slovenskih Konjicah. Vanje
smo se preselili na začetku leta
2019, naši uporabniki pa so dobili
lasten prostor, ki je zaradi pose
bne invalidnosti zanje ključnega
pomena, predstavlja pa tudi nji
hov drugi dom.
Danes uspešno delujemo ter
združujemo gluhe, naglušne in
gluhoslepe. Zanje izvajamo pose

bne socialne programe, ki jim
omogočajo neodvisno in ena
kopravno vključevanje v življenje
in delo. Naše poslanstvo je pomoč
invalidom sluha pri premagova
nju komunikacijskih ovir, združe
vanje in preprečevanje njihove so
cialne izključenosti. Društvo ima
več kot tristo članov ter deluje na
območju občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče, nekateri člani pa
so tudi iz okoliških občin.
V dvajsetih letih smo pridno
delali na področju sociale, kulture
in športa, za izboljšanje vsakdana
invalidov sluha pa se bomo trudili
še naprej.
Različnost nas bogati in uči o
medsebojni odprtosti ter spošto
vanju sočloveka. Živimo drug ob
drugem in drug za drugega. Sku
paj lahko veliko naredimo, zato
moramo ovire pri komunikaciji z
osebami z izgubo sluha premago
vati skupaj. Če se bomo potrudili
vsi, bo življenje lažje in lepše.

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.
Slovar SZJ

Slovar SZJ

1
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Namesti
aplikacijo

2

Poskeniraj
QR kodo

3

Predvajaj
video

Kultura

Gledališka predstava Deček iz
džungle skupine Tihe stopinje
Anton Petrič

Nastopajoči z otroki ob koncu predstave; foto: Spletna TV

Gledališka skupina Zveze dru
štev gluhih in naglušnih Sloveni
je Tihe stopinje z režiserko Lado
Orešnik je na osnovi klasike an
gleškega avtorja Rudyarda Kiplin
ga pripravila gledališko predstavo
Deček iz džungle. Premiera je bi
la 4. junija 2021 v gledališču SiTi
Teater BTC v Ljubljani, na dan, ko

so v državnem zboru slavnostno
razglasili vpis slovenskega zna
kovnega jezika in jezika gluho
slepih v ustavo.
Režiserka je na oder postavila
zgodbo v slovenskem znakovnem
jeziku. Gledalci, med njimi je bilo
veliko otrok, so spoznali zgodbo
dečka Mavglija, ki so ga v indijski

džungli vzgojili volkovi. Med od
raščanjem in spoznavanjem zako
nitosti džungle pod okriljem med
veda Balooja in črnega panterja
Bagheere je Mavgli v džungli spre
jet kot eden od njih, z izjemo tigra,
ki dečku želi slabo in se ga skuša
znebiti. Džungla pa je polna tudi
drugih večjih nevarnosti, pred
vsem ljudi, s katerimi se mora
deček soočiti. Med odraščanjem
spoznava različne živalske vrste in
se spopade s tigrom, ga ukani ter
s tem v džunglo prinese mir, nato
pa se kljub navezanosti na džun
gelsko družino vrne med ljudi.
V predstavi so igrali Nel Deloš
to (Mavgli), Nejc Drekonja (tiger),
Jelena Bolšedonova (panter), Petra
Šiler (medved) ter volkovi Zlatka
Petrač, Marta Vavpetič, Barbara
Čarman, Boštjan Hren in Rok
Juršič. Špela Rotar je bila vaščan
ka, ki je Mavgliju prinesla ogenj.
Scenografijo z ilustracijo sta
pripravila Jelena Bolšedonova in
Rok Juršič.
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Šport

Marino Kegl tretji najboljši
gluhi tenisač v Evropi
Anton Petrič

Marino Kegl v akciji proti Gaborju Matheju; foto: EDTC 2021

V Hersoniss
osu na grškem
otoku Kreta se
je končalo 14.
evropsko prven
stvo gluhih v tenisu. Novega uspe
ha se je razveselil slovenski gluhi
reprezentant Marino Kegl, ki je
tekmovanje za naslov najboljšega
na stari celini končal na odličnem
3. mestu.
»Na evropskem prvenstvu v
Grčiji sem osvojil bronasto meda
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ljo, ki je zame zlata. Priboril sem si
jo po treh urah in 45 minutah tež
ke borbe z nasprotnikom in z vre
menom. Nemca Ursa Breitenber
gerja sem premagal s 7:5, 4:6 in
6:3. Hvala za vse, sedaj pa novim
ciljem naproti,« je zapisal junak
Marino, ki trenira pod taktirko
očeta Darka Kegla.
Marino, ki je bil prost v prvem
krogu, je v drugem krogu prema
gal francoskega tenisača Maxima
Sancheza s 6:0 in 6:2 ter s tem

napredoval v polfinale med štiri
najboljše evropske gluhe teniške
igralce. V četrtfinalni tekmi je
njegov nasprotnik Nemec Sebasti
an Schaeffer zaradi hude vročine
in izčrpanosti v drugem nizu pri
rezultatu 6:2 in 2:0 predal dvoboj.
V polfinalni tekmi proti Madžaru
Gaborju Matheju je po neuspe
šnem prvem nizu v drugem nizu
skušal izsiliti tretjega, a je klonil z
rezultatom 1:6 in 5:7. Kljub trojni
menjavi taktike, nasprotnika, ki
je imel odgovor na vsak njegov
napad, ni mogel premagati. Tudi
ko je Marino v drugem nizu vodil
s 5:4 in 30:0, je nasprotnik z odlič
nimi akcijami ubranil njegove na
pade.
Drugi polfinalni par sta bila
Čeh Jaroslav Smedek in Nemec
Urs Breitenberger. Smedek je
pred tem po triurni borbi s 6:7, 6:3
in 6:3 premagal enakovrednega
tekmeca Avstrijca Maria Kargla,
Breitenberger pa s 6:1 in 7:5 Izrael
ca Gabriela Lutskyja.
V finalni tekmi za 3. mesto je
Marino po treh urah in pol težke
borbe pod vročim grškim soncem
premagal trdoživega Breitenber
gerja ter postal tretji najboljši glu
hi tenisač v Evropi. Smedek je os
vojil zlato, Mathe pa srebro.
Na poti domov je osebje na le
talu družbe Wizz Air na relaciji
HeraklionBudimpešta pripravilo
presenečenje – kapitan letala je po
zvočniku čestital dobitnikoma me
dalj Matheju in Keglu, ki sta bila
deležna tudi burnega aplavza po
tnikov.
Marino, čestitke!

Šport

Državno prvenstvo v
orientacijskem teku
Maja Šušteršič

Ekipa orientacistov društva AURIS Kranj; foto: AURIS Kranj

Sredi junija je na Črnem vrhu
nad Idrijo potekalo državno pr
venstvo gluhih in naglušnih v ori
entacijskem teku, ki ga je z orien
tacijskim klubom Azimut organi
ziralo Društvo gluhih in naglušnih
Severne Primorske.
Iz Medobčinskega društva glu
hih in naglušnih za Gorenjsko
AURIS Kranj je bilo prijavljenih
sedem tekmovalcev, dve ženski
in pet moških. Kot vedno, nas je
na prizorišče tekmovanja varno
pripeljal Boris. Ker je bilo jutro
sončno, smo bili že zgodaj dobro
razpoloženi. Pred tekmovanjem
smo se pozdravili z vsemi tek

movalci, predvajali so državno
himno in nam podrobno razložili
potek tekmovanja. Presenečeni
smo ugotovili, da je trasa profesi
onalna, točke pa skrite na težkem
in neprehodnem terenu. Takoj
smo stopili skupaj, se pogovorili
o navodilih, določili sever in vr
stni red točk.
Tekmovalci smo bili razvrščeni
po starostnih kategorijah v moški
in ženski konkurenci. Žal je bila
udeležba iz ostalih društev skro
mna, zato so bile starostne kate
gorije širše, kar ni bilo pošteno do
vseh. Naš osemdesetletni tekmo
valec Stanko Mur je tako tekmoval

med petdesetletniki in si zaslu
ži posebno pohvalo za osvojeno
medaljo. Pohvalo si zaslužita tudi
Zvonko, ki je našel vse točke, le
prepočasi prišel na cilj, in Franci,
ki se je žrtvoval ter pomagal izmu
čenima sotekmovalcema, katerih
eden je bil tudi poškodovan.
Pravijo, da je vsaka stvar za ne
kaj dobra – manj tekmovalcev, več
možnosti za uspeh, a smo na težki
progi vsi pokazali pravi borbeni
duh, kar nam je prineslo ekipni
uspeh. In prav ta borbeni duh ter
složnost sta nas po tekmi spravila
v dobro voljo.
V ekipi, kjer prevladuje športni
duh, je lepo tekmovati, spodbu
da prijateljev in sodelavcev pa je
najboljša motivacija. Motivirajo
nas tudi občutek, da vsi v društvu
navijajo za nas, podpora strokov
ne službe s sekretarko Zlato na
čelu in zavedanje, da bo Urša na
še dosežke objavila na Facebooku
in bomo že na poti domov preje
li prve čestitke. Tokrat jih je bilo
res veliko, saj smo osvojili kar pet
medalj – Alenka in Boris zlato,
Stanko in jaz srebrno ter Marko
bronasto.
Vsem skupaj iskrene čestitke,
vsem, ki nas spodbujate, navijate
za nas in verjamete v nas, pa iskre
na hvala. Hvala društvu AURIS, da
nam omogoča treninge in tekmo
vanje v različnih panogah. Srečno
in imejte se radi, kajti samo tako
lahko dosežete uspeh.
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Izguba sluha

Slušna zanka v
Kulturnem domu Straža
Geni Močnik

Župan Občine Straža Dušan Krštinc, Vladimir Kastelec
in Geni Močnik; foto: DOZIS Dolenjske in Bele krajine

Občina Straža je sprejela
pobudo Društva oseb z izgubo
sluha Dolenjske in Bele kraji
ne ter Regijskega NVO centra
– stičišča nevladnih organiza
cij Jugovzhodne Slovenije, pre
poznala potrebo uporabnikov
slušnih aparatov ter v Kulturni
dom Straža namestila slušno
zanko. Uporabniki slušnih apa
ratov bodo tako zadovoljni od
hajali s prireditev, koncertov in
dogodkov, ki se bodo odvijali v
kulturnem domu, saj bodo ra
zumeli izrečeno in ne le slišali
nerazumljivih zvokov.
Izkazalo se je, da uporabniki
slušnih aparatov pogosto niso
seznanjeni, kaj jim leti in teh
nični pripomočki omogočajo.
Vabljeni v društvo, kjer imamo
prostore, opremljene s slušno
znanko, in kjer je možno pre
izkusiti tehnične pripomočke
(svetlobni zvonec, vibracijsko
budilko, FMsistem …). To je
lahko prvi korak, ki naglušnim
osebam olajša odločitev o upo
rabi slušnega aparata in o na
kupu tehničnih pripomočkov.
Zahvaljujemo se Občini Stra
ža in Regijskemu NVO centru
– stičišču nevladnih organizacij
Jugovzhodne Slovenije, da ima
jo posluh za naš sluh.
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ZDGNS

Slovar SZJ
Slovar slovenskega znakovnega
jezika Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije tudi na voljo
kot brezplačna mobilna aplikacija.
Iskalnik
Iskanje videoposnetkov po besedah ali
besednih zvezah

Govor
Iskanje videoposnetkov s pomočjo govora

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

Kviz
Opravljanje kvizov za utrditev znanja pisane
besede in znakovnega jezika

QR
Čitalec QR kod za ogled videoposnetkov szj

Gluhoslepi
Prilagoditev kontrasta in velikosti pisave za
gluhoslepe

PRIJAVA NA SMS-OBVESTILA
S kratkimi telefonskimi obvestili želi Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije obveščati uporabni
ke o izrednih dogodkih, novicah in ukrepih, ki so
pomembni za uporabnike.
Prejemanje naših SMS-obvestil je za uporabnike
brezplačno.
Podatki o uporabniku – priimek in ime *

Mobilna tel. številka
(vpisati brez presledkov in ločil) *

* zahtevani podatki
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (v na
daljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno va
rovala osebne podatke uporabnikov, pridobljene
ob prijavi v sistem za obveščanje. Podatki se bodo
zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno
za namene obveščanja o izrednih dogodkih in za
namene obveščanja o dogodkih, povezanih z aktiv
nostmi izvajalca.
Podatki so varovani v skladu z zahtevami zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakona, ki
ureja elektronsko poslovanje ter elektronski pod
pis. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke
hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego na
mena, zaradi katerega so bili zbrani.
Uporabnik v postopku registracije posreduje zah
tevane osebne podatke. Vsak uporabnik samos

tojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob spletni
prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registra
cijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom
obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob
registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja oseb
no privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne
podatke, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi v
sistem za obveščanje.
Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kon
taktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal
v druge namene ter jih brez izrecnega dovolje
nja uporabnika, razen če bi to zahtevala veljavna
zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času
upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik v
skladu z veljavno zakonodajo možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokira
nja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov.
Izvajalec bo pridobljene podatke varoval in pre
prečeval njihovo zlorabo. Osebne podatke lahko
izvajalec uporablja do preklica prijave.
Izpolnjeni obrazec pošljite na naslov:
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24
1000 Ljubljana
ali
po telefaksu: 01 500 15 22
Kraj in datum:

Podpis uporabnika:

OD PREPOVEDI DO VPISA ZNAKOVNEGA JEZIKA IN JEZIKA GLUHOSLEPIH V USTAVO RS
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