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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
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 zahte-
vam glasila. Če pošiljate skenirane predloge, resolucijo (kakovost slike) 
nastavite na 300 dpi, širina pa naj bo vsaj trinajst centimetrov. Tako skeni-
rano 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 
elek tronski pošti. Fotografije in besedila, ki ne ustrezajo navodilom, bomo 
zavrnili ali jih objavili brez fotografij. 
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Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, krajšanja ali delne objave nenaro-
čenih prispevkov v skladu s poslanstvom in 
prostorskimi možnostmi glasila. Mnenja in 
stališča avtorjev prispevkov ne izražajo nuj-
no mnenja in stališča uredništva ter Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Nenaročenih besedil in fotografij ne vrača-
mo. Ponatis celote ali posameznih delov je 
dovoljen le s pisnim privoljenjem uredni-
štva. Anonimnih prispevkov oziroma pri-
spevkov, 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:
Izvršni direktor Evropske zveze gluhih Mark 
Wheatley; foto: ZDGNS

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

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

Obvestilo uredniškega odbora
V tej številki pišemo o novi sezoni državnih prvenstev gluhih, ki so se začela 
spomladi. Športniki so bili zaradi dolgo trajajočih epidemioloških ukrepov želj
ni tekmovanja in medsebojnega druženja. 
Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Velenje je po preložitvah uspelo 
izpeljati težko pričakovani gledališki festival gluhih in naglušnih. 
April je bil v znamenju državnozborskih volitev, pred volitvami pa so se inva
lidske organizacije soočile s političnimi strankami, ki so kandidirale za uvrsti
tev v državni zbor. Zanimalo jih je, kako nameravajo reševati odprta invalidska 
vprašanja. 
Tudi društva so nam poslala veliko zanimivih prispevkov. Prijetno branje!

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



Nacionalni svet invalidskih organizacij Sloveni
je je organiziral tradicionalno srečanje s predstav
niki političnih strank. Vabilu se jih je odzvalo štiri
najst. Na srečanju so izpostavili aktualna vprašanja 
in ključne razvojne pobude s področja invalidskega 
varstva ter predstavnike strank povprašali o njihovih 
stališčih in mnenjih. Izpostavili so, da invalidi obla
stem sicer lahko predstavijo svoja stališča, leta pa so 
pogosto neupoštevana. Stranke so povprašali, kako 
bodo zagotovile, da se bo spoštovala obveza »nič o 
invalidih brez invalidov«, ter da zakonodaja ne bo v 
nasprotju z njihovimi interesi. Prav tako so jim zasta
vili vprašanja s področja invalidnin, dostopnosti jav
nega potniškega prometa, storitev dolgotrajne oskr
be in zaposlitve invalidov.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se 
bodo študenti v prihodnjem študijskem letu lahko 
prvič vpisali na magistrski študij tolmačenja slo
venskega znakovnega jezika. Smer je nastala na po
budo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v 
sodelovanju s filozofsko fakulteto. Pri vzpostavlja
nju smeri so se po dobrih praksah ozrli tudi v tuji
no. Ne bo pa ta smer nadomestila obstoječega sis
tema verificiranja tolmačev prek Zavoda Združenje 
tolmačev za slovenski znakovni jezik in nacionalne 
poklicne kvalifikacije za tolmača slovenskega zna
kovnega jezika.

Maja se je v čudoviti primorski vasici Rodik odvija
la prva brezplačna podjetniška šola za osebe z izgubo 
sluha v Sloveniji in v Evropi. Organiziral jo je Inku
bator Sežana v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in 
naglušnih Slovenije ter z Višjo strokovno šolo Srečka 
Kosovela iz Sežane. Izobraževanje o podjetništvu je 
bilo namenjeno skupnosti z izgubo sluha, ki se spo
gleduje s podjetništvom in želi pridobiti podjetniške 
veščine, ter tistim, ki imajo podjetniško idejo in bi jo 
radi razvili. Udeleženci so bili nad seminarjem nav
dušeni in porodila se je marsikatera zamisel o samo

stojni podjetniški poti – od turizma, programiranja 
do animacije.

Državni zbor je marca sprejel spremembe Zako
na o dohodnini. Večinoma je šlo za različna znižanja 
davkov. Na vsakega državljana bo vplivala povečana 
splošna davčna olajšava, ki se bo po sprejetem za
konu v naslednjih nekaj letih postopoma dvignila s 
3500 na 7500 evrov. Plače za marec so že bile manj 
obdavčene, spremembe veljajo za celotno letošnje 
leto. Nastajajoča koalicija pod vodstvom Roberta 
Goloba je sicer napovedala, da bo nekatere uvedene 
spremembe razveljavila. V prispevku pa lahko prebe
rete, koliko višjo neto plačo boste zaradi sprememb 
prejeli letos, kolikšen javnofinančni primanjkljaj bo 
nastal ter kaj o spremembah menijo na Gospodarski 
zbornici Slovenije, v Zvezi svobodnih sindikatov Slo
venije in v fiskalnem svetu.

V prostorih Zveze društev gluhih in naglušnih Slo
venije je zaživela nova trgovina s tehničnimi pripo
močki. Njen namen je osebam z izgubo sluha omo
gočiti predstavitev, preizkus in prodajo kakovostnih 
tehničnih pripomočkov, ki jih poznajo uporabniki v 
drugih državah. Storitev je dostopna tudi v znakov
nem jeziku in prek videoklica. V trgovini lahko z 
vrednotnico ali brez nje med drugim kupite video
fon, otroško varuško, FMsistem ali najnovejše izdel
ke na trgu.

V ljubljanski mestni hiši je bila maja na ogled 
razstava ob 90letnici Društva gluhonemih Dravske 
banovine in njihovih prizadevanjih za enakopravno 
vključevanje gluhih v družbo. Pripravilo jo je Društvo 
gluhih in naglušnih Ljubljana ter v veliki meri teme
lji na arhivskih dokumentih, predstavljene pa so tudi 
pomembne osebnosti v boju za pravice oseb z izgubo 
sluha Franc Klemenčič, Anton Černe, Ciril Sitar in 
Vinko Rupnik. Z razstavo so hoteli opozoriti, da si je 
društvo že ob ustanovitvi prizadevalo za uveljavitev 
obveznega šolanja za gluhe. 

Uvodnik
 Anton Petrič, urednik
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Predvolilno soočenje političnih 
strank o invalidskem varstvu

 Spletna TV in NSIOS

Nacionalni svet invalidskih or
ganizacij Slovenije je organiziral 
tradicionalno srečanje s predstav
niki političnih strank. Vabilu se jih 
je odzvalo štirinajst. Na srečanju so 

izpostavili aktualna vprašanja in ključne razvojne po
bude s področja invalidskega varstva ter predstavnike 
strank povprašali o njihovih stališčih in mnenjih. Iz
postavili so, da invalidi oblastem sicer lahko predsta
vijo svoja stališča, leta pa so pogosto neupoštevana. 
Stranke so povprašali, kako bodo zagotovile, da se bo 
spoštovala obveza »nič o invalidih brez invalidov«, ter 
da zakonodaja ne bo v nasprotju z njihovimi interesi. 

Zastavljena vprašanja so se nanašala na dejstvo, 
da je invalid človek, ki ima težave, zaradi katerih ne 
more živeti, tako kot običajno živijo ljudje, zato po
trebuje dodatne spodbude in prilagoditve. Konvenci
ja Organizacije združenih narodov o invalidih letem 
zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh člo

vekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbu
ja spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. 
Zaključne ugotovitve odbora Organizacije združenih 
narodov za invalide naši državi žal niso v čast in ka
žejo na dejstvo, da je v zvezi s pravicami invalidov še 
veliko nedorečenega.

Splošna ocena je, da nam ni uspelo razviti integri
tete in razvojne politike invalidskega varstva. Ker v 
invalidskih organizacijah prevladuje mnenje, da je 
razlog za to premalo temeljitega posvetovanja s pred
stavniki invalidov, v praksi pa se ne udejanja obveze 
»nič o invalidih brez invalidov«, se je prvo vprašanje 
glasilo: »Kako nameravate zagotoviti, da se bo ta ob
veza spoštovala in da se bodo sistemske rešitve razvi
jale v konstruktivnem dialogu, ne pa mimo ali proti 
volji invalidov?«

Eden največjih izzivov na področju invalidnosti je 
težko socialno stanje številnih invalidov, pri čemer 
gre izpostaviti zelo nizke invalidske pokojnine, za

Predstavniki političnih strank med soočenjem; foto: NSIOS

Aktualno
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to se je drugo vprašanje glasilo: »Kako bi po vašem 
mnenju moral učinkovito delovati družbeni podsis
tem, da bi dosegal finančne izboljšave, ki bi invali
dom omogočale dostojanstveno življenje?«

V sklopu vprašanj o sistemskih izzivih, kot so  
arhitektonske ovire ter dostopnost javnega prevoza 
in elektronskih komunikacij, so na predstavnike na
slovili vprašanja: »Ali ste kdaj pomislili na mobilnost 
invalidov v naši družbi, saj je znano, da sredstva jav
nega prevoza v veliki meri niso prilagojena za prevoz 
invalidov? Kaj konkretno bi predlagali, če bi bili in

valid? Ali menite, da je trenutno financiranje siste
ma osebne asistence in dolgotrajne oskrbe zadostno 
oziroma stabilno?«

Za konec so se dotaknili zaposlovanja invalidov, ki 
je še vedno nezadostno, ter zastavili vprašanje: »Kako 
bi spodbudili zaposlovanje invalidov oziroma kakšne 
spodbude bi morala država nameniti delodajalcem, 
da bi v večjem številu zaposlovali invalide?«

Predstavniki političnih organizacij, ki so se vabilu 
odzvali, so se na srečanje dobro pripravili, nekateri 
pa so imeli zelo dobre predloge. 

Seja upravnega odbora Evropske 
zveze gluhih v Ljubljani

 Anton Petrič

V Ljubljani je konec marca po
tekala štiridnevna seja upravnega 
odbora Evropske zveze gluhih, prva 
v živo od začetka pandemije, na ka
teri so se osredotočili na prihajajo

čo generalno skupščino in na volitve. Razpravljali so 
tudi o enakosti spolov, o uresničitvi projekta muzejev 
gluhih v Evropi ter o ustavnem priznanju znakovne
ga jezika v Sloveniji.

Prvi dan sta podpredsednica zveze Sofia Isari in 
članica upravnega odbora Louise Lolo Danielsson s 
slovensko skupino gluhih žensk razpravljali o ugo
tovitvah raziskave Evropske zveze gluhih o enakosti 
spolov, občinstvo pa jim je z zanimanjem prisluhnilo.

Drugi dan so bili člani upravnega odbora pova
bljeni na posvet o uvedbi ustavnega zakona o razvoju 
slovenskega znakovnega jezika v državni svet. Pred
sednik Evropske zveze gluhih dr. Markku Jokinen je 
skupaj s podpredsednico Sofio Isari predstavil ume

stitve znakovnega jezika nekaterih evropskih držav v 
ustavo, nato pa je izvršni direktor zveze Mark Whea
tley spregovoril o projektu muzejev gluhih skupnos
ti ter izpostavil slovenski muzej gluhih, ki bo kmalu 
zaživel. 

Predsednik ZDGNS z delegacijo 
Evropske zveze gluhih; foto: ZDGNS
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Kipar Ivan Štrekelj (1916–1975)
 Mateja Breščak

V Narodni galeriji je do 6. no
vembra 2022 na ogled razstava o živ
ljenju in delu gluhega kiparja Ivana 
Štreklja. Razstavljenih je štirideset 
kipov, šestnajst del na papirju, ena 

oljna slika ter fotografije treh javnih spomenikov in 
štirih nagrobnikov.

Ivan Štrekelj se je rodil leta 1916 v Ljubljani. Nje
gov oče je bil železničar, mati pa gospodinja. Zaradi 
meningitisa je oglušel pri sedmih letih. Med letoma 
1924 in 1932 je obiskoval Državni zavod za gluho
neme v Ljubljani, kjer ga je učitelj risanja Ivan 
Erbežnik spodbujal pri ustvarjanju. Srednješolska 
leta je preživel na tehnični srednji šoli, kjer je bil 

njegov profesor za kiparstvo in rezbarstvo France 
Kralj. Leta 1938 je bil sprejet na Akademijo za likov
no umetnost v Beogradu. Študij je prekinil zaradi 
vojne in se vrnil v Ljubljano, kjer je delal v kamno
seštvu Kunovar na Žalah. Po vojni se je vpisal na 
ljubljansko akademijo, kjer sta največji pečat na 
njem pustila profesorja Frančišek Smerdu in Boris 
Kalin. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je nare
dil svoja najboljša dela. Kot pomočnik je pomagal 
drugim kiparjem in se poskušal preživljati z občas
nimi naročili, a je živel v pomanjkanju. Pomagali so 
mu člani društva gluhih in kolegi umetniki. Umrl je 
leta 1975 v tragični nesreči pri prečkanju železniške 
proge v Tivoliju.

Ivan Štrekelj je bil intelektualec in umetnik, ki je 
zaključil visoko šolo, poleg tega pa je redno objavljal 
članke v časopisu Naš glas, ki ga je izdajala jugoslo
vanska zveza gluhih in naglušnih, ter se obenem lju
biteljsko ukvarjal z gledališčem.

Vabljeni k ogledu.

Ivan sredi dela; foto: Narodna galerija

Pralka las (Dekle pri toaleti), 1957; foto: Narodna galerija

Na izletu s kolegi iz Zveze društev gluhih 
in naglušnih; foto: Narodna galerija

Kultura
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Za gluhe in naglušne ter za njihove spremljeval-
ce je obisk razstave brezplačen. V Narodni galeriji 
organizirajo tudi brezplačno individualno vodstvo 
ali vodstvo za skupine s tolmačem slovenskega zna-
kovnega jezika v terminu po izbiri. Vodstvu lahko 
sledi tudi prijetna kiparska ustvarjalna delavnica, 
ki je za gluhe in naglušne ter za njihove spremlje-
valce brezplačna.

Za več informacij in rezervacije pišite na: 
dejavnosti@ng-slo.si. 

Spomenik talcem, 1952, Večna pot, Rožna 
dolina, Ljubljana; foto: Narodna galerija

Maruša Ogrin, 1951; foto: Narodna galerija

Gledališki festival gluhih
 Urška Jakop

Pravijo, da 
gre v tretje ra
do, in v našem 
primeru je bilo 
res tako. Po dveh 

odpovedih zaradi kovida nam je v 
Mestni občini Velenje uspelo izpe
ljati 16. gledališki festival gluhih.

Kultura gluhih je oblika izraža
nja kulturne identitete z uporabo 
znakovnega jezika in se usmerja 
v gledališče, ples, filmsko in foto
ustvarjalnost. V okviru gledališke 
dejavnosti vsako leto eno od dru
štev pod pokroviteljstvom Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slove
nije pripravi gledališki festival glu

hih. Namen tega tradicionalnega 
dogodka je širši javnosti predstavi
ti gledališče skozi oči, igro in režijo 
gluhih igralcev ter predstavlja po
memben element identitete gluhe 

skupnosti. Omogoča tudi medse
bojno druženje in spoznavanje, 
predvsem pa pomaga pri razvoju 
kulture gluhih ter predstavlja most 
med obiskovalci in nastopajočimi.

Udeleženci festivala; foto: Spletna TV

Kultura
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Letošnjega festivala se je udele
žilo pet društev. Pripravili so raz
lične žanre, od drame do kome
dije. Društvo gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor se je predstavi
lo z dramo Moje roke so moj je
zik, Društvo oseb z okvaro sluha 
celjske regije je pripravilo dekla
macijo Senčno gledališče o življe
nju z ušesi, Medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih občin Sloven
ske Konjice, Vitanje in Zreče je 
nastopilo s komedijo Stan in Olio, 
domača Velenjčana sta prikaza
la, kako se gasilca pripravljata na 
tekmovanje, člani Društva gluhih 
in naglušnih Ljubljana pa so se 
predstavili s komedijo Varuška. 
Vsi so se odlično odrezali in poželi 
bučen aplavz.

Prireditev je povezovala člani
ca našega društva Jana Maier ob 

spremljavi tolmačice Darje Fišer. 
Sodelovala je tudi tolmačica Polo
na Dobnik. Z obiskom nas je po
častila podžupanja Mestne občine 
Velenje Aleksandra Vasiljević, ki 
je gledalcem in nastopajočim na

menila nekaj besed ter otvorila fe
stival. Nagovoril nas je predsednik 
Zveze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije Mladen Veršič, prisotne 
pa je pozdravil tudi predsednik 
Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih Velenje Franc Forštner, 
ki je sodelujočim podelil prizna
nja in nagrade ter glinene rožice, 
ki so jih izdelale naše članice.

Na koncu smo se ob pecivu in 
pijači, ki so ju pripravile članice 
našega društva pod vodstvom pod
predsednice Milice Krašovec, dru
žili v preddverju, ob vhodu pa smo 
postavili na ogled nekaj umetnin, 
ki so jih članice ustvarile iz gline.

Dogodek je odlično uspel. 
Iskrena hvala vsem sodelujočim 
in nastopajočim za prispevek h 
kulturi gluhih. 

Gledališka točka MDGN Slovenske Konjice; foto: Spletna TV

Med ogledom razstave; foto: MDGN Velenje

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.

Kultura
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Svečka
 Dunja Hrvatin

Prižgem svečko,

da gori, nežno gori.

Tišina in toplina

mi dajeta upanje.

Čutim ogenj,

me greje

toplota v objemu doma.

Zagledam tiho noč.

Zvezde sijejo v smehu.

Čutim tišino,

za veselje in smeh.

Lepa noč.

Svečka gori,

nekje se prižge

svetloba,

prikaže skrivnostno pot.

Svečka gori,

čutim vročino, toploto,

strast, ljubezen, prijateljstvo,

življenje. 

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.

Kultura
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Najboljši šahisti leta 2022 so iz DGN 
Pomurja Murska Sobota

  Anton Petrič

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska So
bota je v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slove
nije v dvorani hotela Zvezda v Murski Soboti febru
arja organiziralo državno prvenstvo gluhih v šahu 
ekipno in posamezno. Po koledarju Športne zveze 
gluhih Slovenije je bilo to prvo prvenstvo v letoš
njem letu.

Tekmovanja se je udeležilo 6 društev s 24 šahisti, 
med njimi tudi Društvo gluhih in naglušnih Pomurja 
Murska Sobota, ki je zmagalo v ekipni in v posamični 
kategoriji.

Tekmovanje je otvoril predsednik društva Ignac Ja
kopina, navzoče pa je pozdravil tehnični delegat Špor
tne zveze gluhih Slovenije Anton Petrič. Sodil je Mitja 
Kovač iz šahovskega društva Radenska Pomgrad. Do
gajanje na prvenstvu in slovensko himno je v sloven
ski znakovni jezik tolmačila Mirana Žnidarič.

 
Rezultati ekipno
1. DGN Pomurja Murska Sobota
2. DOOS celjske regije
3. DGN Podravja Maribor
4. MDG Ljubljana
5. DGN Ljubljana
6. MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Rezultati posamezno
1. Anton Marič, DGN Pomurja Murska Sobota
2. Stanislav Veršič, MDG Ljubljana
3. Andrej Štrucl, DOOS celjske regije
4. Miran Kolar, DOOS celjske regije
5. Milan Kotnik, DGN Podravja Maribor
6. Srečko Pihler, DGN Podravja Maribor 

Najboljši šahisti z medaljami

Robert Debevec in Gordana Škof 
državna prvaka v badmintonu

 Sabina Hmelina

V športnem centru Košenice pri Novem mestu je 
potekalo deveto državno prvenstvo gluhih v badminto
nu. Tekmovanje je organiziralo Društvo oseb z izgubo 
sluha Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Špor
tno zvezo gluhih Slovenije, potekalo pa je pod budnim 
očesom tehničnega delegata Roberta Žlajpaha.

Pomerilo se je šest tekmovalcev, ki so bili razpo
rejeni v dve skupini, prva dva iz vsake skupine pa sta 
tekmovanje nadaljevala v polfinalu. Tekmovalk je bi
lo pet in so se vse pomerile med sabo.

Aktualni državni prvak Mariborčan Robert Debevec 
je bil izjemno borben. V finalu je bil boljši od Novogori
čana Tomija Strela in ga premagal z rezultatoma 21:19 
in 21:16. Najboljši igralci badmintona; foto: Vladimir Kastelec

Šport
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V polfinalu sta se pomerila Novogoričan Vladan 
Vukajlovič in Celjan Marko Šmid. Šmid je z rezultato
ma 12:21 in 17:21 osvojil bronasto medaljo.

Pri ženskah je bila prepričljivo najboljša Celjanka 
Gordana Škof. Zmagala je štirikrat in drugič zapored 
osvojila naslov državne prvakinje.

Rezultati moški
1. Robert Debevec, DGN Podravja Maribor
2. Tomi Strel, DGN Severne Primorske
3. Marko Šmid, DOOS celjske regije

Rezultati ženske
1. Gordana Škof, DOOS celjske regije
2. Sabina Radovanovič, DOOS celjske regije
3. Polona Kopina, MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj 

Državno prvenstvo gluhih v bovlingu
  Sabina Hmelina

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je v lju
bljanskem klubu BK 300 organiziralo državno prven
stvo gluhih v bovlingu v kategorijah posamezno in 
dvojice.

Med posamezniki je tekmovalo 46 igralcev – 36 
moških in 10 žensk iz devetih društev gluhih in na
glušnih. Tekmovalci so bili razdeljeni v dve skupini 
po dva tekmovalca na vsako stezo. Igrali so na vse 
ali nič, zato so bili rezultati zelo izenačeni. Vsak si 
je prizadeval za čim več točk in podrtih kegljev. Na 
koncu je semafor z rezultati največ točk pokazal  
Simonu Španu iz Društva gluhih in naglušnih Sever
ne Primorske, ki je s 1084 podrtimi keglji postal dr
žavni prvak.

V ženski konkurenci sta bili vse do zadnje igre po
vsem izenačeni Klarisa Bevc in Kati Nikić iz Društva 
oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine. Bevče
va je v zadnjih šestih igrah dosegla boljši skupni re
zultat, zato je osvojila naslov državne prvakinje.

Med 17 moškimi dvojicami sta naslov prvakov 
osvojila Tomi Strel in Simon Špan iz Društva gluhih 
in naglušnih Severne Primorske A. 

Med ženskami dvojicami sta bili najboljši Mari
jana Kastelec in Kati Nikić iz Društva oseb z izgubo 
sluha Dolenjske in Bele krajine.

Rezultati

Ženske posamezno
1. Klarisa Bevc, DOZIS Dolenjske in Bele krajine, 888 

podrtih kegljev
2. Kati Nikić, DOZIS Dolenjske in Bele krajine, 888 

podrtih kegljev
3. Florjana Švent, DOOS celjske regije, 879 podrtih 

kegljev 

Moški posamezno
1. Simon Špan, DGN Severne Primorske, 1084 podr

tih kegljev
2. Franci Šušteršič, MDGN za Gorenjsko AURIS 

Kranj, 1032 podrtih kegljev
3. Robert Rogel, DOOS celjske regije, 1013 podrtih 

kegljev

Ženske dvojice
1. Marjana Kastelec in Kati Nikić, DOZIS Dolenjske 

in Bele krajine, 1679 podrtih kegljev
2. Florjana Švent in Jerica Rogel, DOOS celjske regi

je, 1656 podrtih kegljev
3. Manca Peroci in Sonja Trampuž, DGN Severne 

Primorske, 1609 podrtih kegljev

Moške dvojice
1. Tomi Strel in Simon Špan, DGN Severne Primor

ske A, 2090 podrtih kegljev
2. Robert Debevec in Bedrija Črešnik, DGN Podravja 

Maribor A, 1978 podrtih kegljev
3. Franci Šušteršič in Boris Nadižar, MDGN za Go

renjsko AURIS Kranj, 1968 podrtih kegljev 

Prejemniki medalj
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Najboljša gluha športnika leta 2021 
sta Iris Breganski in Marino Kegl

 Anton Petrič

Konec marca je Športna zveza gluhih Slovenije 
razglasila najboljše gluhe športnike v letu 2021. Sve
čana razglasitev je potekala v dvorani SiTi Teatra v 
Ljubljani.

Športnik leta 2021
Naziv športnik leta 2021 je osvojil Marino Kegl za 

3. mesto na evropskem prvenstvu gluhih v tenisu v 
grškem Hersonissosu.

Športnica leta 2021
Naziv športnica leta 2021 je osvojila Iris Breganski 

za 5. mesto v skoku v višino, za 6. mesto v sedme
roboju in za 9. mesto v skoku v daljino na svetovnem 
prvenstvu gluhih v atletiki v poljskem Lublinu.

Športna ekipa leta 2021
Ker v letu 2021 ni bilo ekipnih dosežkov na med

narodnih tekmovanjih, naziv najboljše športne ekipe 
ni bil podeljen.

Naj športno društvo leta 2021
Naziv naj športno društvo leta 2021 je osvojilo  

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenj
sko AURIS Kranj z največ osvojenimi točkami na dr
žavnih prvenstvih gluhih.

Športna zveza gluhih Slovenije izreka čestitke 
vsem športnikom, ki so sodelovali na tekmovanjih v 
letu 2021. 

Najboljša gluha športnika s priznanji; foto: ZDGNS

Na državnem prvenstvu v odbojki 
zmagali Novogoričani

  Sabina Hmelina

Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije je v so
delovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije aprila go

stilo prvo državno prvenstvo gluhih v odbojki 3 + 3, 
kjer so v vsaki ekipi igrali tri ženske in trije moški. 
Prvenstvo je potekalo v športni dvorani Gimnazije 
center v Celju. 

Ekipe so bile izbrane z žrebom, sodila pa sta dva 
licencirana sodnika iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe, ki so se 
pomerile po načelu vsaka z vsako. Na igrišču ni bilo 
poškodb. Tekme so bile zelo borbene, saj so se tek
movalci borili za vsako točko. 

Med igralci iz Severne Primorske je izstopal izjem
ni štirinajstletni Nel, ki je prvič stopil na parket. Po
kazal je neverjetno zabijanje in taktično serviranje. 
Njegovi soigralci so bili ves čas prvenstva odlično 
uigrani, tako pri podajah kot pri servisih. 

Novogoriška ekipa

Šport
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V zadnji tekmi so se v šestem krogu pomerili  
Novogoričani in Celjani, ki so osvojili po štiri točke in 
se uvrstili v finale. Po napeti in borbeni igri z rezulta
toma 25:14 in 25:20 so zmagali Novogoričani.

Rezultati
1. DGN Severne Primorske
2. DOOS celjske regije
3. DGN Podravja Maribor
4. MDGN Slovenske Konjice 

Kranjski igralci bovlinga trojic 
zabeležili neverjetno tretjo 
zaporedno zmago

  Sabina Hmelina

Na bovling stezah v ljubljanskem Klubu 300 se je 
konec aprila odvijalo državno prvenstvo v kategoriji 
trojic, ki se ga je udeležilo štirinajst trojic iz sedmih 
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tekmovanje je 
organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana v sode
lovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije.

Kvalifikacijski obračun je začelo enajst moških 
trojic, ki so se pomerile v šestih igrah, v katerih so 
si prizadevali podreti čim več kegljev ter osvojiti čim 
več točk za preboj v finale. Na koncu so bili najboljši 
Novogoričani A s 3.149 podrtimi keglji in se samo
dejno uvrstili v finale. Drugi so bili Mariborčani A 
s 3.036 podrtimi keglji, tretje mesto pa je pripadlo 
Kranj čanom A z 2.864 podrtimi keglji.

Sledila sta polfinale in finale, v katerih so igra
li le po eno igro. Za uvrstitev v finale so se pomerili 
drugo uvrščeni iz DGN Podravja Maribor A in tretje
uvrščeni iz MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj A. Z 
rezultatom 516 proti 487 so zmagali slednji ter se v 
finalu pridružili vodilnim Novogoričanom A.

Finalni igri sta bili zelo napeti. Ekipi sta z dina
mičnim tekmovanjem naravnost navdušili. Rezultat
sko sta bili vseskozi skoraj izenačeni, enkrat so vodili 
eni, drugič drugi. Kranjčani v sestavi  Boris Nadižar, 
Franc Šušteršič in Bojan Cmok so na koncu zadnje 
igre, v kateri so se z zadnjimi atomi moči borili kot 
levi, z zadnjim metom s šestimi točkami prednosti 
premagali Novogoričane A. Zmagali so z rezultatom 
489 proti 483 in tako že tretjič zapored osvojili naziv 
državnih prvakov v bovlingu trojic.

Ženske trojice so igrale šest iger. Najboljši rezul
tat so osvojile državne prvakinje iz DGN Severne 
Primorske v sestavi Manca Peroci, Sonja Trampuž 
in Valerija Škof. Druge so bile tekmovalke iz DOZIS  
Dolenjske in Bele krajine, tretje pa tekmovalke iz  
DOOS celjske regije.

Rezultati

Moške trojice
1. MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj – Boris Nadižar, 

Franc Šušteršič in Bojan Cmok
2. DGN Severne Primorske – Tomi Strel, Simon Špan 

in Aleš Škof
3. DGN Podravja Maribor – Robert Debevec, Bedrija 

Črešnik in Shkelzen Dacaj

Ženske trojice
1. DGN Severne Primorske – Manca Peroci, Sonja 

Trampuž in Valerija Škof
2. DOZIS Dolenjske in Bele krajine – Kati Nikić,  

Marijana Kastelec in Klarisa Bevc
3. DOOS celjske regije – Florjana Švent, Jerica Rogel 

in Iva Pajtler 

Državni prvaki
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Antonija Brumen in Ivan Vačovnik sta 
državna prvaka v balinanju

  Sabina Hmelina

Konec maja je v Balinarskem društvu Trata v Škofji 
Loki potekalo državno prvenstvo gluhih v balinanju. 
Tekmovanje je organiziralo Medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj. Dvaj
set moških in devet žensk iz sedmih društev gluhih in 
naglušnih je najprej opravilo žreb. Tekmovanje je po
tekalo po sistemu izpadanja. Igralni čas je bil štiride
set minut ali doseženih 13 točk. Vsi dvoboji so poka
zali zavidljivo znanje in natančnost do zadnjega meta.

V finalu je večkratna državna prvakinja Antonija 
Brumen iz Društva gluhih in naglušnih Ljubljana z 

rezultatom 13 proti 1 gladko premagala Ljudmilo  
Veber iz Društva oseb z okvaro sluha celjske regije in 
postala državna prvakinja. 

V moškem finalu se je dolgoletni balinar Ivan  
Vačovnik iz Društva gluhih in naglušnih Ljubljana 
pomeril z Borisom Škodo iz Društva gluhih in naglu
šnih Južne Primorske. V napetem in izenačenem dvo
boju je bil Vačovnik na koncu boljši za eno točko, kar 
je bilo dovolj za osvojitev naslova državnega prvaka.

Rezultati

Moški
1. Ivan Vačovnik, DGN Ljubljana
2. Boris Škoda, DGN Južne Primorske
3. Andrej Filipič, MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj
4. Stjepan Vincek, DGN Južne Primorske

Ženske
5. Antonija Brumen, DGN Ljubljana
6. Ljudmila Veber, DOOS celjske regije
7. Iva Pajtler, DOOS celjske regije
8. Milena Reichard  Kostevc, MDGN za Gorenjsko 

AURIS Kranj 

Najboljši balinarji

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 uredniške ekipe. 

Veseli bomo tudi vašega nadaljnjega spremljanja Spletne TV na družbenih omrežjih Facebook in Youtube. 
Se vidimo na spletu!

Uredništvo Spletne TV
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Tiskarski krst v učnih delavnicah
 Tanja Pihlar

V tiskarni učnih delavnic, ki je 
imela prostore v stavbi za Bežigra
dom in so jo pred leti porušili, je 
služilo svoj kruh precej gluhih in 
naglušnih oseb. Tam je bil vrsto 

let zaposlen tudi Andrej Marolt. V učne delavnice je 
prišel takoj po končani poklicni srednji šoli Centra 
za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani, kjer je 
z odliko opravil zaključni izpit za tiskarja in postal 
tiskar za tisk z izbokline. V tiskarni je opravljal delo 
knjigotiskarskega strojnika. 

Še danes se dobro spominja starega tiskarskega 
običaja, ki ga je moral prestati. Nanj ga spominja di
ploma z dne 15. novembra 1979, ki jo še vedno skr
bno hrani. Kot novinca ga je čakal poseben obred, ki 
so ga zanj pripravili sodelavci – bil je 'djan na gobo' 
ter tako po starem običaju častilcev črne umetnosti 
uvrščen v krog pravih tiskarjev. 

Sodelavci so mu naročili, naj v službo prinese 
dodatna oblačila. Ko je prišel na delo, sta ga so
delavca nič hudega sluteč povabila na drugo stran 
tiskarskega stroja, kjer je stala velika kad, do vrha 
napolnjena z vodo, v njej pa je bila tudi goba. Mo
čno sta ga prijela in ga potisnila vanjo, da je bil v 
hipu popolnoma premočen, nato pa sta ga z mokro 
gobo dodobra namočila še po glavi. Navzoči so se 
pri tem kajpada obilo zabavali. Za krščenca so na
to pripravili pogostitev, za katero je moral tudi sam 
seči v žep. V spomin na svečani dogodek je prejel 
diplomo z žigom ter podpisi krstitelja, botra in vseh 
prič. 

Krstna diploma; foto: osebni arhiv

Priprava na krst; foto: osebni arhiv Med krstom; foto: osebni arhiv

Premočeni Andrej; foto: osebni arhiv

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 uredniške ekipe. 

Veseli bomo tudi vašega nadaljnjega spremljanja Spletne TV na družbenih omrežjih Facebook in Youtube. 
Se vidimo na spletu!

Uredništvo Spletne TV
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ZDGNS

Slovar SZJ
Slovar slovenskega znakovnega 
jezika Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije je na voljo tudi 
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.



Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Predstavitev EU kartice  
ugodnosti za invalide

  Nevenka Hrovat

Sredi junija je Maša Malovrh v društvu predstavila 
EU kartico ugodnosti za invalide, ki je uporabnikom 
na voljo od junija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti 
kartico, lahko zanjo zaprosijo na upravni enoti. Upo
rabljajo jo lahko v državah Evropske unije in z njo 
uveljavljajo posebne popuste v prometu, v turizmu, 
v kulturi, v športu in v prostem času. Cilj kartice je 
invalidom omogočiti enostavnejšo obravnavo in po
sebne ugodnosti.

V projekt so trenutno vključeni Slovenija, Ciper, 
Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija ter Malta, 
ponudnike in njihove ugodnosti pa lahko preverimo 
na spletni strani www.invalidskakartica.si/. Maša Malovrh in Lada Orešnik med predstavitvijo

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje

Državno prvenstvo gluhih  
v orientacijskem teku

  Tatjana Pirečnik

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih  
Velenje smo letos prvič v Letušu organizirali držav
no prvenstvo v orientacijskem teku. Za nas je bila to 
nova izkušnja, s pomočjo katere smo se seznanili z 
načrtovanjem trase in z organizacijo.

Na lepo sončno soboto smo se zbrali na igrišču 
v Letušu. Po uvodni slovesnosti, med katero sta nas 
nagovorila predsednik Franc Forštner in tehnična 
delegatka Zveze društev gluhih in naglušnih Slove
nije, sta sodnika preverila prisotnost in razdelila 
naprstnike. Razdelili smo tudi sendviče in vodo, tek
movalci pa so se dobro razpoloženi podali na start, 
od koder so se razkropili po gozdu, kjer so iskali kon
trolne točke.

Tekmovalci v posameznih kategorijah so bili raz
lično hitri, eni hitrejši, drugi počasnejši. Po prihodu 
zadnjega na zbirno mesto smo najboljšim trem iz 
vsake kategorije podelili medalje. Veseli smo, da je 
član našega društva Igor Šmigovc v kategoriji od 36 
do 49 let zasedel drugo mesto. Po tekmovanju smo se 
okrepčali na skupnem kosilu.

Veseli smo, da je organizacija uspela in da so bili 
udeleženci zadovoljni. 

Udeleženci tekmovanja

Iz naših društev
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Pohod po Golteh
  Urška Jakop

Poletne mesece v društvu radi preživljamo čim 
bolj aktivno in v naravi. Zato smo se odločili, da se 
odpravimo na pohod po Golteh. Krajinski park Golte 
se nahaja v osrčju Savinjske doline in obiskovalcem 
v vseh letnih časih nudi mnogo naravnih lepot. Do 
njega lahko dostopamo z nihalko ali po cesti.

Dvajset udeležencev pohoda se nas je z manjšim 
avtobusom odpeljalo do alpskega vrta. Najprej smo 

se sprehodili do hotela, kjer smo se okrepčali s send
viči in s kavo. Nato smo pot nadaljevali proti vrhu 
Golt Medvedjaku. Vmes smo se smejali in se pogo
varjali, nekateri so nabirali zelišča. Na vrhu smo se 
ustavili, se posladkali in razkužili grla. Krožno smo 
prehodili Golte in se vrnili na izhodišče. Pohod ni bil 
prezahteven, smo se pa nahodili in se nadihali sve
žega zraka.

V dolini smo se okrepčali s toplo malico in zaklju
čili čudovit dan. 

Na kavi pred hotelom

Ob jezeru

Slavkina okrogla obletnica
 Franc Forštner

Sredini popoldnevi v Medobčinskem društvu glu
hih in naglušnih Velenje so namenjeni druženju in 
urejanju tekočih zadev. Konec junija smo imeli de
lovni sestanek upravnega in nadzornega odbora, saj 
so bili dopusti pred vrati in smo se morali pogovoriti 
o delu po počitnicah. Po sestanku smo članici Slavki 
Vavpotič ob okrogli obletnici zaželeli zdravja, sreče 
in dobrega počutja.

Slavka je aktivna članica upravnega odbora, ki 
vedno rada pomaga in sodeluje v vseh aktivnostih 
društva. Skrbi za svoje zdravje in vsak dan hodi, zato 
jo Velenjčani dobro poznajo. V službo v Gorenju IPC je 
vedno hodila peš in nikoli je ni zamudila. Poznam jo iz 
službenih časov, ko je bila pridna in natančna delavka.

Pogostila nas je, mi pa smo jo obdarili z manjšo po
zornostjo in ji zaželeli vse najboljše, predvsem zdrav
ja ter da bi se še naprej dobro počutila v naši sredini.

Slavka, še na mnoga leta in ostani takšna, kot si. 
Predsednik društva Franc Forštner in 
slavljenka Slavka; foto: Urška Jakop

Iz naših društev

18 | Iz sveta tišine



Najmlajše smo seznanili  
s problematiko izgube sluha

  Urška Jakop

Gluhota je nevidna invalidnost, v družbi še vedno 
premalo poznana. Zato v društvu veliko časa name
njamo ozaveščanju širše javnosti o problematiki iz
gube sluha. Pomembno je, da s tem začnemo že pri 
najmlajših.

Sredi maja smo obiskali najstarejšo skupino  
otrok vrtca Rečica ob Savinji in osem oddelkov tretjih 
in četrtih razredov osnovne šole Gorica v Velenju ter 
podružnične šole v Vinski Gori.

Med sproščeno predstavitvijo in pogovorom smo 
najmlajšim pojasnili, kaj pomeni biti gluh, naglu
šen ali oseba s polževim vsadkom. Predsednik Franc 
Forštner ter članici Marija Varžič in Jana Maier so  
otrokom pripovedovali o svojem življenju in o teža

vah, s katerimi se srečujejo vsak dan. Opozorili smo 
jih tudi na pomen sluha in na skrb zanj ter jim poka
zali nekaj tehničnih pripomočkov, s katerimi si osebe 
z izgubo sluha lajšajo težave. Najbolj zanimiva sta se 
jim zdela svetlobni zvonec in budilka.

Z nami je bila tolmačica Duška Berločnik in z nje
no pomočjo smo jim predstavili tudi slovenski zna
kovni jezik. Naučili smo jih enoročne abecede ter ne
kaj kretenj, najmlajšim pa z lutkama odigrali zgodbi
co Zmajček in morska deklica.

Z odzivi otrok smo bili zelo zadovoljni. Z zani
manjem so nas poslušali in veliko spraševali. Veseli 
smo, da lahko na tako prijeten način prispevamo k 
prepoznavnosti izgube sluha. 

Najbolj zanimive so bile lutke

Otroci so z zanimanjem poslušali

Predavanje o zaupanju in o moči zlorab
  Tatjana Pirečnik

V društvu smo gostili predavatelja Andreja Pešca, 
ki je spregovoril o zlorabi informacij in zaupanja ter 
o tem, kako to vpliva na človeka.

Iz medijev smo z vseh strani bombardirani z infor
macijami, ki nam povzročajo skrbi, tesnobo ter strah 
in pri katerih gre pogosto za zlorabo besed. Na infor
macije je treba gledati z distance, kajti vse, ki jih obja
vijo mediji, niso vedno resnične. Med njimi je veliko 
lažnih in vzetih iz konteksta. Nikoli ne smemo slepo 
verjeti vsega, kar povedo na televiziji ali napišejo v 
časopisu. Zelo razširjene so tudi spletne prevare,  
tako po elektronski pošti kot na družbenih omrežjih, Andrej Pešec
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kjer nepridipravi manipulirajo s čustvi in s praznimi 
obljubami.

Pri osebnem stiku nam pomagajo opazovanje 
sogovornika, govorice telesa, načina govora in into
nacije. Ocenimo lahko, ali nam druženje z določe

no osebo daje dober občutek ali nam črpa energijo. 
Ljudje, ki grdo govorijo o drugih, bodo najverjetneje 
grdo govorili tudi o nas, ko nas ne bo zraven. Pozorni 
bodimo tudi na izkoriščanje, saj se pogosto zgodi, da 
nekateri iščejo le koristi, a niso v zameno pripravlje
ni ničesar dati. To vodi v strupen odnos, ki človeka 
fizično in psihično izčrpava, zato se je iz njega smi
selno umakniti, saj smo v nasprotnem primeru lahko 
nezadovoljni. Sami smo odgovorni za svoje občutke. 
Razmislimo, komu lahko zaupamo. Naučimo se reči 
ne. Bodimo odločni in se postavimo zase, da nas ne 
bodo izkoriščali. Slepo zaupanje v kogarkoli ali v kar
koli ni nikoli dobro.

Delujmo iz srca, vendar ne pozabimo vklopiti ra
zuma. 

Med predavanjem

Sodelovali smo na občinskem prazniku 
občine Rečica ob Savinji

  Urška Jakop

V društvu smo veseli finančne podpore desetih 
občin Savinjskošaleške doline in hvaležni zanjo. Za
to se zavedamo pomembnosti dobrega sodelovanja z 
lokalno skupnostjo in z vsemi občinami.

Prizadevamo si, da je naše društvo čim bolj pre
poznavno. Pomembno je, da nas ljudje poznajo in ve
do, na koga se lahko obrnejo, če imajo težave s sluhom. 
Zato vsako leto v različnih občinah obveščamo in oza
veščamo širšo javnost o problematiki izgube sluha.

Julija smo sodelovali na prireditvi Rečica praznu
je, kjer so svoje delovanje v občini predstavili neka
tera društva in zavodi. Strokovna delavka in predse
dnik sta na stojnici predstavila delovanje društva ter 
delila informacije o pridobitvi slušnih aparatov, teh
ničnih pripomočkov in ostalih pravic.

Dogajanje je popestril kulturni program, naše 
društvo pa je pripomoglo k prijetnemu prazničnemu 
vzdušju, ki ga je bilo ta dan čutiti na Rečici ob Savinji. 

Predsednik med predstavitvijo društva

Naša stojnica

Iz sveta tišine
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Mini pohod in druženje
  Milica Krašovec

Junij je mesec, ko se bližajo dopusti in se umiri 
dogajanje v društvu. Zato smo se odločili, da ga pre
živimo čim bolj aktivno. 

Sredi tedna smo se zbrali pred gasilskim domom 
v Velenju, od koder smo se sprehodili do mojega do
ma, kjer sem pripravila nekaj presenečenj. Najprej 
češnje, ki sem jih nabrala pri predsedniku društva, 
nato pa sem članice društva prosila, naj se mi pridru
žijo pri peki langašev ter mi jih pomagajo postreči. To 
so z veseljem storile in skupaj smo preživeli prijetno 
popoldne.

Upam, da se bomo kmalu spet srečali pri meni, da 
nas bo še več in bo še bolj prijetno. Zbor pred gasilskim domom

Srečanje društev savinjske  
in podravske regije

  Milica Krašovec

Lep sončen sobotni dan je, mi pa se zbiramo pred 
društvom. Imamo srečanje, ki ga je letos organiziralo 
celjsko društvo. Tokrat gremo na Šmohor. Planinski 
dom Šmohor je pravi mali raj na čudoviti lokaciji. Zbe
re se nas veliko število, a brez tekmovanja ne gre. Vsi, 
ki sodelujejo v igrah, se zelo potrudijo, ostali pa jih 

spodbujamo. Veliko je zabave in smeha. Nekateri se 
podamo na sprehod, po dobrem kosilu je to nujno. Za
dovoljni, da smo se srečali in skupaj preživeli prekra
sen dan, se poslovimo in odidemo vsak na svojo stran.

Prihodnje leto se srečamo v Mariboru. Se že vese
limo. 

Člani MDGN Velenje
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Pomen ustne higiene
  Jana Maier

Maja je bilo v društvu predavanje o pomenu ustne 
higiene. Predavala je zobozdravnica Tadeja Lesjak 
Cizej. 

Skrb za zdrave zobe se začne že pri otroku v ma
ternici in se nadaljuje pri dojenčku, ko mu zraste prvi 
zobek. Pravilna nega je zelo pomembna. 

S ščetkanjem očistimo zunanjo, notranjo in zgor
njo površino zoba, poleg zob pa ščetkamo tudi dle
sni – v zgornji čeljusti od zgoraj navzdol, v spodnji pa 
od spodaj navzgor. To delamo z majhnimi krožnimi 
gibi s čim mehkejšo zobno ščetko. Na dlesen in na 
površino zoba ne pritiskamo preveč. Po ščetkanju z 
zobno nitko in z medzobno ščetko očistimo medzob
ne prostore. Zobno ščetko moramo zamenjati vsaka 
dva meseca. 

Ustna higiena je pomembna tako za tiste, ki imajo 
svoje zobe, kot za tiste, ki imajo mostičke, krone, im
plantate, ortodontske aparate ali proteze. 

Če imamo vnete dlesni, lahko s pravilnim čišče
njem zob in dlesni okrepimo ter preprečimo napre

dovanje vnetja. Če ne ukrepamo pravočasno, lahko 
pride do razvoja parodontoze in do trajne poškodbe 
obzobnih tkiv, kar vodi v izpadanje zob. Okužba se 
lahko razširi na celo telo in povzroči težave s srcem. 

Tudi nega proteze je zelo pomembna. Če je ne čis
timo redno, se na njej naberejo obloge, ki povzročajo 
vnetje ustne votline oziroma dlesni. Protezo čistimo 
po vsaki jedi z mehko ščetko in z milom. Ne sme
mo je čistiti s trdo ščetko in z zobno pasto, ker je to 
pregrobo zanjo. Pri uporabi tablet za čiščenje prote
ze se držimo navodil proizvajalca.

Higieno ustne votline zaključimo s strgalom za je
zik, s katerim odstranimo obloge na jeziku, na koncu 
pa usta speremo z ustno vodo. 

Poleg ustrezne higiene so pomembni tudi redni 
preventivni pregledi pri zobozdravniku vsaj enkrat 
na leto. 

Predavanje, ki ga je tolmačila Duška, je bilo pou
čno in zanimivo. 

Držimo se navodil, da bodo naši zobje ostali lepi! 

Pozdravni nagovor predsednika

Prikaz pravilnega čiščenja zob

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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Velikonočna delavnica
  Milica Krašovec

Bliža se velika noč. Ker so se epidemiološki ukrepi 
sprostili, smo komaj čakale na delavnico izdelovanja 
velikonočnih venčkov. Delavnice se je udeležilo ve
liko članic društva. V dobi družbi smo preživele ču
doviti dve uri. Pridno smo delale in pustile domišljiji 
svojo pot. Nastali so unikatni venčki, ki bodo za veli
ko noč krasili naše domove.

Vodstvu društva se zahvaljujemo za organizacijo 
delavnice. Skupinska z venčki

Zbranost med delom Nekaj dokončanih venčkov

Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Praznovanje dneva žena
  Mira Meš Pivec 

Noben cvet ni tako lep kot ženska,
noben vetrič ne piha tako nežno, kot je nežna ženska,
noben kamen ni tako trd, kot je trdna ženska,
noben vihar ne prenese toliko dežja, kolikor solz pretoči 
ženska,
in nihče ne premore toliko ljubezni, kot jo ima v sebi 
ženska!

Dan žena je mednarodni praznik ekonomske, po
litične in družbene enakopravnosti žensk, ki ga v več 
kot sto državah praznujemo 8. marca. 

Enakopravni smo, ko imamo vsi enake pravice. 
Včasih moški in ženske niso imeli enakih pravic, da
nes pa med nami še vedno obstajajo razlike v plačah 
in v delovnih mestih. V Evropi, kjer moramo ženske 
nenehno opozarjati na svoje pravice, te razlike niso 

velike, v nekaterih revnejših in manj razvitih državah 
po svetu pa so zelo očitne.

Pogostitev v gostišču Černe
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Ljudje smo različni, vendar imamo vsi enake 
pravice, tako ženske kot moški. Danes je navada, da 
moški ženskam za dan žena poklonijo rdeč nagelj, ki 
je simbol boja za enakopravnost.

V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
vsako leto praznujemo 8. marec. Letos smo članice 
in člane povabili na kosilo v gostilno Černe. Prazno
vanje se je pričelo s slavnostnim nagovorom predse
dnice društva Ernestine Savski, ki nam je čestitala za 
praznik in nam zaželela prijetno druženje. Poudarila 
je, da je največja sreča, če bivamo v družbi ljudi, ki 
nas spoštujejo in nas imajo radi. Nasmeh in spod
budna beseda sta najlepše darilo, saj notranjo moč 
gradimo na lepih spominih, prijaznost pa nam boga
ti sedanjost in prihodnost. Zato bi se morali na žene, 
dekleta in prijateljice spomniti bolj pogosto, ne le na 
dan žena.

Ko so srečne ženske, smo srečni vsi. Ženska je ne
verjetno bitje, ki ima kljub krhkosti in nežnosti ne
skončno energijo, da skrbi za družino, podpira moža, 
vzgaja otroke in gradi kariero. 

Ernestina Savski in Ivica Burggraf

Gluhi v Sloveniji so še vedno neenakopravni 
in diskriminirani

 Milan Kotnik

Gluhi državljani v Republiki Sloveniji so ena naj
bolj ranljivih skupin invalidov. Že Svetovna zdrav
stvena organizacija je ugotovila, da je gluhota druga 
najtežja invalidnost, takoj za duševno prizadetostjo. 
Dandanes na žalost ugotavljamo, da se razlike v pra
vicah invalidov vedno bolj povečujejo v škodo invali
dov sluha. Kot nekdanji predsednik društva sem že 
pred petindvajsetimi leti opozarjal na diskriminaci
jo pri zagotavljanju enakopravnosti in pravic gluhih 

oseb. Poudarjal sem, da bi morale imeti gluhe osebe 
za 100odstotno gluhoto priznano 100odstotno tele
sno okvaro ter dobiti invalidnino od rojstva oziroma 
od nastanka izgube sluha.

 • Zahtevamo priznanje 100-odstotne telesne okva-
re in invalidnine za gluhe osebe!

 • Zahtevamo povečanje komunikacijskega doda-
tka za gluhe osebe na 300 evrov!

 • Zahtevamo, da se števila ur tolmačenja (vavčer-
jev) ne omejuje na 30 ur letno!

 • Zahtevamo, da se čas vključevanja oseb z izgubo 
sluha v zaposlitveno rehabilitacijo upošteva kot 
delovno razmerje!

Prav tako stalno opozarjamo na diskriminacijo v 
Zakonu o osebni asistenci ter v Zakonu o dolgotraj
ni oskrbi, kjer so osebe z izgubo sluha zaradi ko
munikacijskih ovir prezrte in postavljene v neenak 
položaj.

V vodstvu društva bomo odločevalce še naprej 
opozarjali, da je skrajni čas, da se končata neenako
pravnost in diskriminacija gluhih oseb, da se na dr
žavni ravni zagotovi izenačitev njihovih pravic ter se 
jim omogoči enakopravnejše vključevanje v življenje 
in v delo. Sekretar društva Milan Kotnik; foto: Mira Meš Pivec
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Donacija baterij
  Milan Kotnik

Lions klub Maribor Piramida 
je konec marca članom našega 
društva podaril dva tisoč baterij za 
uporabnike slušnih aparatov ter več 
kot tristo baterij tipa AA in AAA. 
Člani lahko baterije prevzamejo 
med uradnimi urami v pisarnah 
društva v Mariboru in na Ptuju (ba
terije tipa 675 in AA so že pošle). V 
imenu prejemnikov baterij se iskre
no zahvaljujemo za donacijo. 

Paketi Rdečega križa
  Milan Kotnik

V društvu posebno pozornost 
namenjamo socialno ogroženim 
članom, zato smo tudi letos za 
pomoč prosili Rdeči križ. Preje
li smo dvainsedemdeset paketov 
hrane in pralnega praška ter jih 
razdelili med člane društva v Ma
riboru in na Ptuju. Članom, ki 
težko pridejo v društvo, so pakete 
dostavili zaposleni, prostovoljci 
in vodstvo, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. 

Donatorji

Prevzem paketov

Obiskali smo starejše člane društva
  Ernestina Savski

Kot predsednica pogosto obiščem starejše člane 
društva. Marca sva s sekretarjem obiskala Veroniko 
Hribar, ki je bila obiska zelo vesela. Kljub gluhoti in 
težavam z vidom je še vedno vedra in se razveseli vsa
kega obiska gluhih prijateljev.

V Domu Danice Vogrinec na Pobrežju sva s prosto
voljko Suzano Panić obiskali Jano Longar. Tudi ona 
se naju je zelo razveselila. Želi si, da bi jo obiskali tudi 
drugi člani društva, saj ne more hoditi in je v domu 
zelo osamljena.Pri Jani Longar
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Vsako leto na domu obiščemo več kot štirideset 
starejših članov, ki so bolni ali osamljeni, nimajo 
prevoza ali pa ne zmorejo več daljših poti. Ob teh 
obiskih vedno znova ugotavljamo, da je gluhota tež
ka invalidnost, saj je poleg odsotnosti komunikacije, 
pogovora in razumevanja ob njej prisotna tudi soci

alna izključenost. Razen naših obiskov in programa 
pomoči na domu jim zelo redko kdo pomaga. Vsako 
leto pomagamo tudi s paketi Rdečega križa in z dru
gimi oblikami pomoči, najbolj pa so veseli pogovora 
in zavedanja, da jih bomo znova obiskali. S tem jim 
potrdimo, da so del naše družbe. 

Posebni socialni program pomoči na domu
  Milan Kotnik

Zgodbe članov
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor s 

pomočjo Zavoda Republike Slovenije za zaposlova
nje v sklopu posebnih socialnih programov v okviru 
javnih del skrbi za gluhe in naglušne člane. Trenu
tno je v program vključenih štirinajst starejših članov 
društva.

Pomoč oziroma oskrba na domu je namenjena sta
rejšim, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje 
za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar zaradi 
starosti, zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in 
drugih bolezni potrebujejo pomoč pri temeljnih ži
vljenjskih opravilih.

Jožica in Ivan Ivanjšič

V program pomoči na domu sva vključena že od 
začetka, več kot dvajset let, saj zaradi starosti in bo

lezni težko poskrbiva za osnovne življenjske potrebe. 
Imava dve hčerki, ki nama prav tako pomagata. V ve
liko veselje in v pomoč nama je, da naju vsaj enkrat 
na teden obišče sodelavec društva gospod Vito. Zelo 
je priden in vesten. Počisti po stanovanju in se po
govarja z nama, kar nama veliko pomeni. Ko sva še 
lahko, sva rada hodila v društvo, kjer sva se družila in 
pogovarjala s sebi enakimi, veliko novega in poučne
ga pa sva izvedela tudi na okroglih mizah. Trenutno 
največ informacij dobiva v društvenem glasilu Naš 
glas, kjer si ogledava fotografije in prebereva članke. 
Rada se spominjava tudi prijateljev iz društva.

Zdenka Otorepec
Za pomoč na domu pri težjih opravilih sem zapro

sila zaradi bolezni, društvo pa mi jo omogoča že 
osem let. Trudim se, da v veliki meri sama poskrbim 
zase, pomagata mi tudi mož in sin, ki pa nista vedno 
na razpolago. Zato mi je v veliko oporo gospod Vito, 
ki mi pomaga, da lažje prebrodim najtežje. Poleti, 
ko je vreme bolj prijetno, se rada udeležim srečanj 
v društvu, pozimi in v času epidemije korona virusa 
pa nisem mogla iz hiše. Zelo sem pogrešala prija
telje in znance iz društva. Upam, da bo sedaj bolje. 

Zakonca Jožica in Ivan Ivanjšič

Vito Sankovič in Zdenka Otorepec
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Vedno pa rada preberem društveno glasilo, saj je v 
njem mnogo koristnih nasvetov, ki mi pomagajo pri 

reševanju težav. Hvaležna sem, da ga po pošti poši
ljajo na dom.

Ljubo Poropat
Star sem šestinsedemdeset let in že štirideset let 

živim s partnerko Ljubico. Po poklicu sem ključav
ničar. Delal sem na različnih delovnih mestih ter 
na terenu v nekdanji Jugoslaviji in v Nemčiji, kjer 
sem bil orodjar. Ko sem bil zelo mlad, mi je umrla 
žena in s sinom sva ostala sama. Potem sem zbolel 
za rakom in postal invalid, zato potrebujem pomoč 
pri težjih opravilih. Društvo mi pomaga predvsem s 
spremstvom in s prevozom do zdravnika, vendar le v 
dopoldanskem času, prevoz pa pogosto potrebujem 
tudi popoldne in ob točno določenih datumih. Po
maga mi tudi gospod Vito, ki pride pome ter je zelo 
prijazen in priden. Hvaležen sem, da mi pomaga. Ljubo Poropat

Predavanja in kviz
  Ernestina Savski

Marca in aprila smo organizirali šest predavanj ter 
kviz, ki se jih člani našega društva zelo radi udeležu
jejo. Vsi so bili tolmačeni v slovenski znakovni jezik.

Predavanje in kviz o dnevu žena je pripravila so
delavka v programu javnih del Simona Kristl, pre
davanje o osnovah življenjskega zavarovanja član 

društva Srečko Veit, predavanje o sladkorni bolezni, 
stresu in o zdravem prehranjevanju strokovne delav
ke iz Centra za krepitev zdravja Maribor, predavanje 
o tehničnih pripomočkih pa Roman Demir iz Reha
Centra Sluh. 

Predavanja so za člane našega društva zelo po
membna, zato se jih redno množično udeležujejo ter 
aktivno sodelujejo z vprašanji in s komentarji. 

Predavanje o stresu

Predavanje o tehničnih pripomočkih

Iz sveta tišine
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Športnik Maribora 2021
  Mira Meš Pivec

Konec marca so na prireditvi v hotelu Habakuk 
v Mariboru podelili priznanja za športne dosežke v 
preteklem letu. Nagradili so športnike invalide, eki
pe, posameznike, trenerje, funkcionarje in organi
zacije.

Zbrane so nagovorili predsednik Olimpijskega 
komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, predsednik 
Športne zveze Maribor Tomaž Barada ter mariborski 
župan Saša Arsenovič, ki so podelili tudi priznanja.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je 
prejelo plaketo zaslužni organizaciji 2021 za invalid

ski šport za popularizacijo invalidskega športa ter 
vključenost invalidov v športne dejavnosti, njihova 
šahovska ekipa pa si je s prvim mestom na državnem 
prvenstvu prislužila naziv ekipe leta.

Športnica leta med invalidi je postala mlada smu
čarka Kaja Debevec.

Spoštovane športnice, športniki in trenerji, iskre
ne čestitke za dosežene rezultate. Vaša priznanja in 
športni dosežki so v ponos in v veselje tudi članom 
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. 

Najmlajša prejemnica priznanja Kaja Debevec

Mariborski župan Saša Arsenovič in 
predsednica društva Ernestina Savski

Moja najlepša 
pomlad
Moja najlepša pomlad.
Objemi me in poljubi me,
vedno sonce sije.
Srečna, zaljubljena.
Ljubim vse življenje.
Moja najlepša pomlad,
ljubezen, moja pomlad, ljubezen.
Zaljubljena v življenje.
Uživam v svobodi.
Vidim vse lepote v naravi,
na obali.
Slišim tisoč lepot, zvoke.
Morje valovi,
šumi veter, močno piha,
vrabček poje.

Ptice letijo, modro nebo,
muce mijavkajo, psi lajajo,
ljudje govorijo,
otroci kričijo, letala brnijo.
Slišim vse čudovite zvoke.
Moj nasmeh in utrip srca.
Slišim te.
Živim, čutim v zraku.

Lepo mi je živeti,
ljubezen, moja pomlad, ljubezen.
Moja najlepša pomlad.
Srečna, zaljubljena.
Svobodna.
Moja najlepša pomlad.
Dotaknem se ljubezni v smehu,
na obali. 

 Dunja Hrvatin

Iz naših društev
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Branku Kajbi v slovo
24. 9. 1968–1. 5. 2022

 Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije

Odšel si 
in s teboj je šel košček topline,
za katerega nismo vedeli, da nam je 
tako ljub.
Spomini ostajajo,
kjer zemlja dotakne se nebeške sinji-
ne.
Naj miren bo tvoj pokoj,
saj enkrat nekoč se snidemo spet.

Prvega ma
ja nas je mno
go prezgodaj 
nepričakova
no zapustil 
Branko Kajba. 
Rodil se je ma
mi Tereziji in 

očetu Francu, kot dojenček pa je bil 
razigran in zdrav. Preden je dopolnil 

drugi rojstni dan, je bil zaradi pogo
stih angin operiran na mandljih in 
takrat se je mladi družini življenje 
obrnilo na glavo.

Po operaciji je izgubil sluh in po
stal gluh, kar je močno vplivalo na 
razvoj njegovega govora. Nepriča
kovano pa je družina doživela še en 
udarec. Ko je bil Branko star tri leta, 
je oče zbolel za levkemijo in umrl, 
mama pa se je sama prebijala skozi 
življenje in sinu utirala pot. 

Branko se je šolal v vseh zavodih 
za gluhe in naglušne otroke v Slo
veniji, od Maribora do Ljubljane in 
Portoroža. Ko je končal šolanje, je 
obiskoval tudi Zavod za usposablja
nje, delo in varstvo na Dobrni, še 
vedno pa je večino časa preživel z 
mamo na kmetiji.

Ves čas je bil tudi član Društva 
oseb z okvaro sluha celjske regije. 
Z mamo sta se redno udeleževala 
družabnih srečanj in izletov, ki smo 
jih organizirali v društvu, upora
bljal pa je tudi programe za ohra
njanje zdravja. Užival je v šivanju 
gobelinov in v dolgih sprehodih, 
kjer mu je delal družbo družinski 
kuža. Nobena pot mu ni bila pre
dolga in vedno se je vrnil domov. 
Le poti iz bolnišnice, od koder bi se 
moral vrniti dobrega zdravja, so bi
le zanj usodne.

Branko, pogrešali te bomo! Ni 
besed, s katerimi bi lahko opisali 
našo neizmerno žalost.

Mami Tereziji in sestri Lidiji z 
družino izrekamo iskreno sožalje. 

Lepši svet
Svet.
Ko bomo ustavili nasilje do živali,
bomo ustavili tudi nasilje do soljudi 
in končno zaživeli v skladu
s svojo resnično naravo.

To so fantastične sanje.
Zakaj si ne bi drznili sanjati?
Bodimo junaki! 

Prebujanje
Čas je, da se prebudi resnica sve-

ta, saj gre za naše življenje. Ravnati 
moramo modro in previdno slediti 
naši volji, intuiciji, empatiji in so-
čutju. To je povezano z inteligenco 
čustev in z našim razmišljanjem, ob-
čutkom za odgovornost do življenja. 

Vedno se moramo zavedati, kaj 
potrebujemo za življenje, kaj je po-
membno za preživetje. Vse to verje-
tno že vemo, vendar še vedno prema-
lo spoštujemo sebe, naravo, okolje, 
nebo in prehrano. 

Največ pomanjkanja čustev ima-
mo v duši, zato premalo sledimo 
intuiciji življenja, tako v sedanjosti 
kot v prihodnosti. Edina rešitev je, 

da vedno delamo korake naprej, po 
naravni poti do našega srca, da smo 
sočutni in prepoznamo inteligenco 
duše. To pomeni, da sprejmemo srč-
nost, spoštovanje in odgovornost. 

Kakšen odnos bomo imeli do ži-
vali? Kako bomo preživeli s hrano? 
Kako bomo ravnali z naravo in s 
podnebjem? Ali se zavedamo, kaj 
nas čaka? Že dolgo živimo, tako dol-
go traja življenje, a se nismo ničesar 
naučili. Kako naj pravilno živimo z 
našim planetom Zemljo? Največja 
težava je neetično početje. Treba bo 
spremeniti in izboljšati način za pre-
živetje mlajše generacije. Spremeniti 
svet bo največji izziv. 

 Dunja Hrvatin

In memoriam

maj 2022 | 29



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 zanje.

Prejemanje SMS-obvestil je za uporabnike brez-
plačno.

Podatki o uporabniku – ime in priimek *

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 o 
dogodkih, povezanih z aktivnostmi 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 samo
stojno 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 posredoval 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:
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Drenikova 24, 1000 Ljubljana

(01) 500 15 23
spletna.tv@zveza-zgns.si




