
Mednarodni teden gluhih od 22.9. do 23.9.2014 

Svetovna organizacija gluhih (WFD-World Federation of the Deaf), ustanovljena leta 1951 v 
Rimu, je na svojem kongresu leta 1959 sprejela svetovno manifestacijo “Mednarodni dan 
gluhih”, ki ga 70 milijonov gluhih po vsem svetu tretjo septembrsko soboto praznuje kot 
mednarodni dan gluhih. Namen tega dneva je seznaniti javnost z manjšinsko kulturo in 
znakovnimi jeziki, hkrati pa opozoriti na nevidno invalidnost ter neenakopraven položaj oseb 
z okvaro sluha. 
 
Za letošnji mednarodni teden gluhih, ki traja od 22.-28.9, je Svetovna zveza gluhih razglasila 

moto 'raznolikost bogati'. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je reprezentativna 

invalidska organizacija, ki zastopa gluhe, naglušne in osebe s polževim vsadkom. Skupaj s 13 

društvi gluhih in naglušnih širom Slovenije dopolnjujemo in ponekod nadomeščamo državno 

skrb za osebe z okvaro sluha. Za ta praznik bomo izvajali številne aktivnosti po vsej Sloveniji.  

Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne 
komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti slišečega okolja.  
 
Čeprav se gluhi srečujejo v svojem življenju s socialno, senzorno oviranostjo in številnimi 
komunikacijskimi težavami, ki jim povzročajo veliko težav v vsakodnevnem življenju, 
izobraževanju, na delovnem mestu itd., pa je javnost še vedno premalo seznanjena z 
njihovimi problemi in težavami. Gluhi imajo svoj jezik in kulturo. Konvencija OZN o pravicah 
invalidov opredeljuje kulturo gluhih kot svojo kulturo, ker jo opredeljuje že znakovni jezik. 
Mnoge kulturne ustanove (muzeji, gledališča,..) so za gluhe in težje naglušne še vedno 
nedostopne. 
 
Največji problemi so še vedno na področju izobraževanja in dostopnosti do informacij. Gluhi 

otroci (vse ravni izobraževanja) morajo imeti pravico do izobraževanja v svojem jeziku t.j. 

znakovnem jeziku. To jim omogoča ustava, zakon in Konvencija OZN o pravicah invalidov. 

Naglušni otroci pa morajo imeti vse ustrezne pripomočke in tehnične prilagoditve za 

spremljanje pouka. Žal beležimo vrsto kršitev ter sprenevedanja in varčevanj na račun 

invalidov ter otrok s posebnimi potrebami. Učenci pa se ne upajo izpostavljati. Podoben 

problem je dostopnost do informacij in komunikacij. Televizija je še vedno premalo 

dostopna. Direktiva EU o tem, da se ves program podnaslovi ter da je vsaj 5% programa s 

tolmačem, je še vedno v tretjem tisočletju utopija.  

Država je bolj gluha kot gluhi sami, kljub sprejetju Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki ga 

je Državni zbor RS ratificiral 4. aprila 2008. Vsi so v javnosti prijazni do invalidov a le redki 

prisluhnejo pravim težavam gluhih in naglušnih. Zakoni in predpisi se večinoma začnejo pisati 

na pobudo  civilne družbe. Ko že pride do pisanja zakona jim je potrebno venomer razlagati 

in pojasnjevati, včasih celo prepričevati. Ne razumemo pojava, da je treba naše izvoljene 

predstavnike in druge državne uslužbence prepričevati v nekaj kar bi morali že sami po 

funkciji ki jih imajo reševati oziroma iskati ustrezne rešitve na probleme in izzive, ki jih imajo 

invalidi. Kako je možno, da še do danes gluhi nimajo niti enega tehničnega pripomočka 

priznanega s strani države. Kako se naj gluha mamica zbudi, ko dojenček joka? Kako naj 

gluha družina ve, da nekdo trka na vrata? Kako naj gluhi in težje naglušni gledajo televizijo, 

soočanja in druge novice če ni tolmača, ki kreta v znakovni jezik ali če ni podnapisov? Kako je 



možno, da je še dandanes mnogokrat znakovni jezik prepovedan oziroma ga ne priznavajo 

pri poučevanju gluhih? Sprašujemo se kako ti učitelji učijo gluhega otroka v razredu? Kako se 

z njim pogovarjajo in mu prisluhnejo? Kako naj gluha ali naglušna oseba ve, da ga zdravnik 

kliče v ordinacijo ali da vlak oz. avtobus zamuja. To je le nekaj vprašanj s katerimi se soočajo 

invalidi, mi pa pritiskamo na državo, da se jim to uredi. Zveza društev gluhih in naglušnih 

Slovenije s svojimi programi, ki jih izvajamo preko sredstev fundacije FIHO, poizkušamo te 

izzive čim bolj zmanjšati.  

September, 2014 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 

IME DRUŠTVA DATUM PRIREDITVE Opis aktivnosti 
DGN LJUBLJANA 6.9.2014 Alpe Adria Mednarodni turnir v balinanju. 

AURIS-MDGN ZA 
GORENJSKO 

19.9.2014 

Razstava umetniških del gluhega akademskega 
slikarja Marka Lukana. V avli Gorenjskega glasa na 
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju. 

DGN  KOPER 

19.9., 24.9 in 4.10. 

19.9. ob 17.00 voden ogled etnološke zbirke v 
Sv:Petru ( darilo Pomorskega muzeja Piran ob 
Mednarodnem dnevu gluhih našim članom), 24 .9. 
ob 17.00 uri okrogla miza v društveni dvorani na 
temo "GLUHOTA - NEVIDNA OVIRA" in kratek 
kulturni program, 4.10. izlet v Ljubljano: ogled 
Mestnega muzeja in obisk Mestnega društva gluhih 
Ljubljana 

DGN KOROŠKE 

19.9.2014 

1. Organizacija  razstave v Grošljevi galeriji 
Družbenega doma na Prevaljah – razstava foto slik, 
ročnih del in predstavitev oziroma delovanje 
našega društva; 
2. V času, ko praznuje Mestna občina Slovenj 
Gradec svoj praznik bomo popestrili in dodali svoj 
doprinos tudi mi. Sodelovali bomo na »7. Festivalu 
drugačnosti« - predstavitev posameznih invalidskih 
organizacij in društev na stojnicah v petek 19. 
septembra 2014.  
Glede na različno terensko povezanost, organizacijo 
društev je ravno to kraj in čas, da se predstavi in 
opozori tudi na mednarodni dan gluhih oz. teden 
gluhih. 
3. Ker je Zvezda delovnih invalidov Slovenije občino 
Dravograd (kjer je tudi naš sedež) uvrstila med 
kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri 
invalidov« za leto 2014, že potekajo sestanki 
koordinacije z udeležbo predsednice Milene 
Pečovnik pri izvajanju in uresničevanju Akcijskega 
načrta za leto 2014. Tako bo v mesecu septembru 
potekal tudi obisk projektnega sveta ZDIS za 
pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« 
4. V društvu gluhih in naglušnih Koroške bomo v 
počastitev dneva oziroma tedna gluhih organizirali 
okroglo mizo na temo Krepitev raznolikosti človeka, 



kjer bomo povabili posamezne predstavnike in 
novinarje. 

DGN SEVERNE 
PRIMORSKE 

19.9.2014 

V petek, 19. septembra 2014, od 14. do 18. ure na 
Bevkovem trgu v Novi Gorici  -  predstavitev 
znakovnega jezika. 
Pomešati se bodo med mimoidoče in z njimi 
navezati stik. Tako bodo skušali opozoriti javnost, 
kaj pomeni izguba sluha. 

DGN DOL. IN BELE 
KRAJINE 

22.9.2014 

V Novem mestu bodo sodelovali na Bazarju NO na 
Glavnem trgu 22.9. popoldan in s tem obeležili tudi 
MD gluhih. Veliko večji prispevek pa bo za občane 
vgradnja indukcijske zanke v eni od dvoran 
Knjižnice Mirana Jarca. 

DGN POSAVJA KRŠKO   V   društvu  bodo z  lokalno  TV posneli  prispevek. 

MDGN VELENJE 

17.9.2014 

Predavanje o tehničnih pripomočkih in pravicah v 
osrednji knjižnici Velenje.  Bomo pa na predavanju 
vsem zbranim povedali, za kakšen namen je 
izvedeno predavanje. Dali bomo tudi oglas na 
lokalne medije. 

DGN POMURJA 
MURSKA SOBOTA 

25.9.-3.10.2014  

Ob mednarodnem tednu gluhi se bodo predstavljali 
v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, 
kar se bo združili z Tednom mobilnosti. Predstavljali 
se bodo od 25.9.2014 do 03.10.2014 z tehničnimi 
pripomočki, izdelki ročnih del, predstavitvijo 
delovanja društva… . V ponedeljek 29.09.2014 bodo 
imeli na predstavitvi sam prikaz članov skupine 
ročnih del pri izdelavi izdelkov, predstavitev 
tehničnih pripomočkov… . 

MDGN SLOVENSKE 
KONJICE 

25.9.2014 

Razstava likovnih del, ki so nastala v času Likovne 
kolonije gluhih in naglušnih 2014. Odprtje razstave 
bo v četrtek 25.9.2014 ob 18.00 uri v veliki avli 
Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah.  Pripravili 
bomo kulturni program na koncu pa bomo imeli 
tudi dražbo treh slik, ki jo bo vodil gospod Mitja 
Meršol. Izkupiček od prodaje slik bo namenjen za 
nakup tehničnih pripomočkov za gluhe, naglušne in 
gluhoslepe osebe.  

TAKA TUKA 16.9.2014  in 
17.9.2014 Gledališče gledalce išče in razstava Govoreče roke 

Mednarodni grafični 
likovni center Grad 
Tivoli, Pod turnom 3, 
Ljubljana 20.9.2014 

V soboto, 20. 9., na Mednarodni dan gluhih, vas ob 
11.00 prijazno vabimo v Mednarodni grafični likovni 
center (MGLC), Grad Tivoli v parku Tivoli na ogled 
razstav in na grafično demonstracijo. 

ZDGNS 27.9.2014 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
organizira javno kulturno prireditvev c centru 
Ljubljana , v soboto, 27. septembra 2014 med 10.15 
in 11.30 z našimi gluhimi kulturniki na Prešernovem 
trgu ob spomeniku Franceta Prešerna. 

 


