
Državni svet Republike Slovenije in Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN 

vabita na 

POSVET

»UREDITEV STATUSA IN PRAVIC OSEB Z 

GLUHOSLEPOTO«

v torek, 27. septembra 2022, ob 10. uri,

dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Gluhoslepota pomeni hkratno kombinirano okvaro sluha in vida, ki je tako resna, da 
se čuta med sabo ne moreta nadomeščati. V zakonodaji Republike Slovenije pojem 
»gluhoslepota« in pravice oseb z gluhoslepoto niso ustrezno urejene, kar onemogo
ča učinkovito uveljavljanje temeljnih ustavnih in zakonskih pravic gluhoslepih, med 
drugim pravice do uporabe in učenja lastnega jezika, pravice do informiranja v 
prilagojenih načinih sporazumevanja, pravice do vključitve v izobraževalni proces, 
pravice do neodvisnega življenja in polnega sodelovanja v družbi ter pravice do 
informiranosti in enakopravnega koriščenja storitev. Na posvetu želimo predstaviti 
trenutni položaj gluhoslepih v družbi in podati rešitve za ureditev statusa in pravic
gluhoslepih. Zaključki posveta bodo služili kot izhodišče za zakon, s katerim bi se
gluhoslepim zagotovilo polno in enakopravno življenje ter vključevanje v družbo.

Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Za udeležbo na dogodku je obvezna prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/posvet-
ureditev-statusa-in-pravi do 26. 9. 2022 do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vsi ostali 
zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na drzavnisvet.si, posnetek pa bo 
dostopen na spletni strani Državnega sveta. 
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1 So-organizatorja si pridržujeta pravico do morebitne naknadne spremembe programa. 

PROGRAM1

9.30–10.00
SPREJEM UDELEŽENCEV

10.00–10.30
POZDRAVNI NAGOVORI

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Helena Petrovčič, predsednica Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN

Janko Plesec, predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN v letih 2018–2021

dr. Iztok Seljak, Rotary District 1912, guverner v letu 2020/2021

mag. Danilo Tomšič, guverner Zveze Lions Klubov, District 129, Slovenija, v letu 

2020/21

Mateja Toman, v.d. predsednika NSIOS, predsednica Sveta za invalide Republike 

Slovenije

Tamás Gangl, pismo podpredsednika Evropske zveze gluhoslepih (EDbU)

Geir Janssen, pismo predsednika Svetovne zveze gluhoslepih (WFDB)

Karen Keyes, pismo glavne operativne direktorice DeafBlind Ontario Services, 

Kanada

10.30–12.30
PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE 

Pot do jezika gluhoslepih in vpisa v Ustavo Republike Slovenije
dr. Simona Gerenčer, Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Ovire v življenju osebe z gluhoslepoto
Dragan Boštjan, Vinko Trinkaus, Anton Polutnik, člani Združenja gluhoslepih
Slovenije DLAN
Lidija Zupanič, mati otroka z gluhoslepoto
pismo Lane Mihelčič, matere otroka z gluhoslepoto

Pravica ljudi z gluhoslepoto, da se sami odločajo o sebi
Dr. Sanja Tarczay

Predstavitev predloga Zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto
Doc. dr. Luka Mišič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
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Pogled Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Tanja Dular, sekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 
nasilja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ljudje z gluhoslepoto v vzgoji in izobraževanju
mag. Polona Šoln Vrbinc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nagovor Varuha človekovih pravic 
Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS

Pogled Zagovornika načela enakosti 
Nevenka Prešlenkova, svetovalka Zagovornika načela enakosti 

O jezikovnih pravicah in krivicah
red. prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ljudje z gluhoslepoto živijo z nami – jih vidimo in slišimo?
Doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

12.30–12.45
ZAKLJUČKI POSVETA

Posvet bo povezoval državni svetnik Danijel Kastelic.
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