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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je izpostavljena vloga tolmača slovenskega znakovnega jezika na 

področju visokošolskega izobraževanja gluhih. To področje predstavlja za tolmača velik izziv, 

saj zahteva posebna znanja in veščine, ki naj bi jih pridobival z osnovnim in nadaljnjim 

izobraževanjem. Za boljše razumevanje problemov, s katerimi se srečuje tolmač pri svojem 

delu, so v teoretičnem delu najprej podane definicije gluhote, njen vpliv na psiho-socialni 

razvoj posameznika ter njegov način komunikacije. Znakovni jezik je najrazvitejša oblika 

sporazumevanja gluhih, zato je predstavljen njegov zgodovinski razvoj in problematika 

uresničevanja pravice do izobraževanja v znakovnem jeziku pri nas in v tujini. Sprejetje 

Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je odprlo pot novemu poklicu − 

tolmaču/tolmačici slovenskega znakovnega jezika, za katerega izobraževanje in certificiranje 

skrbi Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Dana je primerjava 

izobraževanja tolmačev pri nas in v ZDA in Veliki Britaniji. Predstavljeni sta tudi dve tuji 

študiji, ki proučujeta vlogo in učinkovitost tolmača na visokošolskem področju. V 

empiričnem delu so na podlagi kvalitativne študije, narejene s pomočjo polstrukturiranih 

odprtih intervjujev, raziskane težave tolmačev pri tolmačenju v visokošolskem okolju, vzroki 

za le-te ter dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto tolmačevega dela, kot tudi strategije in 

alternativne rešitve, ki se pojavljajo kot odgovori na aktualno problematiko. Rezultati raziskav 

so bili primerljivi s tujimi izsledki; da bi  tolmač lahko kvalitetno opravljal svoje delo, naj bi 

imel visokošolsko izobrazbo, vešč naj bi bil tako simultanega tolmačenja kot tudi tolmačenja 

prilagojenega znakovnemu jeziku. Prilagoditi se mora tudi potrebam gluhih študentov, ki so 

med seboj lahko zelo različni glede znanja znakovnega jezika in jezika večine, kot tudi 

splošnega predznanja. Zelo pomembna je predpriprava tolmača na predavanja. Ugotavlja se, 

da kljub optimalnim pogojem tolmač ne more v celoti nadomestiti neposrednega stika med 

profesorjem in študentom, zato se pojavlja potreba po dodatnih rešitvah, kot so zapisnikarstvo 

in tutorstvo. Izsledki kvalitativne študije so nakazali specifične težave, s katerimi se srečujejo 

naši tolmači in gluhi študentje. Te so pomanjkanje kretenj za strokovne izraze, potreba po 

permanentnem izobraževanju tolmačev in neuresničevanje Zakona o uporabi slovenskega 

znakovnega jezika s strani univerz.  

Ključne besede: znakovni jezik, tolmač znakovnega jezika, izobraževanje tolmačev, 

tolmačenje znakovnega jezika na fakultetah, visokošolsko izobraževanje gluhih 



 
 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with the role of interpreter for Slovenian sign language in higher education of 

the deaf. It represents a major challenge for the interpreter, since it requires special knowledge 

and skills, acquired during the basic and further education. For a better understanding of the 

problems faced by an interpreter, the theoretical part starts with the definition of deafness, its 

impact on the psycho-social development of the individual and their way of communication. 

Sign language is the most advanced form of communication of the deaf; we presented its 

historical development and the topic of the right to education in sign language in Slovenia and 

abroad. The adoption of the Law on the Use of Slovenian Sign Language has opened the way 

for a new profession – interpreter for Slovenian sign language, the training and certification 

for which is in the domain of the Slovenian Association of Sign Language Interpreters. A 

comparison of the education of interpreters in Slovenia and in the USA and Great Britain is 

given. Further on, two foreign studies on the role and effectiveness of interpreters in higher 

education are presented. The empirical part of the thesis deals with the difficulties that 

interpreters face while working in higher education, the reasons for this and the factors that 

affect the quality of interpreters’ work, as well as strategies and alternative solutions that 

emerge as response to this issue. The research results are based on qualitative studies, made 

with the help of semi-structured open interviews and are comparable with foreign findings. 

The interpreter, in order to be able to perform their work well, should have completed higher 

education, be skilled in simultaneous interpreting as well as in the sign language interpreting. 

He/she has to adjust to the needs of deaf students which can be very different between them in 

terms of knowledge of sign language and the language of the majority as well as the general 

background knowledge. The preparation of the interpreter for the lectures is of extreme 

importance. It is noted that, despite the optimal conditions, the interpreter cannot fully replace 

direct contact between professors and students, so there is a need for additional solutions, 

such as minute-keeping and tutoring. The results of the qualitative study have indicated 

specific problems faced by interpreters and deaf students in Slovenia, namely lack of gestures 

for terms, the need for permanent education of interpreters and putting into action the Law on 

the Use of Slovenian Sign Language by universities.  

Keywords: sign language, sign language interpreters, sign language interpreters education, 

interpreting sign language at universities, higher education of the deaf 
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»Slepota nas ločuje od stvari,  gluhota od ljudi.«  

                                                                                      Helen Keller 

1. UVOD 

 

 

V teoretičnem delu predstavljam širše ozadje svoje teme, ki je sicer vloga tolmača za 

slovenski znakovni jezik v procesu visokošolskega izobraževanja gluhih, ker menim, da je 

poznavanje gluhote in vseh problemov, ki iz nje izvirajo, pri nas na splošno še premalo 

poznano. V teoretskem delu tako najprej predstavim gluhoto in njene definicije, pomembnost 

sluha ter socialno strukturo gluhih glede na izobrazbo. Izpostavim tudi posebnosti njihove 

komunikacije, različne načine razumevanja in izražanja ter znakovni jezik (v nadaljevanju ZJ) 

kot najrazvitejšo obliko komunikacije gluhih. Opišem tudi zgodovino razvoja ZJ tako v tujini 

kot tudi v Sloveniji ter zgodovino uresničevanja pravice do uporabe le-tega. 

V drugem delu se posvetim samemu tolmačenju ZJ. Spregovorim o zgodovini tolmačenja na 

Slovenskem in predstavim organizacijo, ki pri nas skrbi za izobraževanje, certificiranje 

tolmačev ter druge naloge, t. j. Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (v 

nadaljevanju ZZTSZJ). Predstavim tudi širši pravni okvir delovanja tolmačev, ki se je 

vzpostavil s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju 

ZUSZJ), etične norme njihovega poklica ter njihovo izobraževanje tako v tujini kot tudi pri 

nas.  

V osrednjem teoretičnem delu svoje diplomske naloge predstavim tuji študiji, ki raziskujeta 

specifičnost dela tolmača ZJ v visokošolskem okolju in problematiko razumevanja gluhih v 

procesu visokošolskega izobraževanja. Prva študija izpostavi predvsem problem izbire načina 

tolmačenja, saj se na fakultetah uporabljata dobesedno tolmačenje in tolmačenje prilagojeno 

ZJ s parafraziranjem. Tematizira tudi tolmačevo povezovalno vlogo v konkretnem okolju 

predavalnice kot tudi v širšem smislu, saj naj bi bil povezovalec dveh jezikov in dveh kultur, 

večinske kulture slišečih in kulture gluhih. Druga študija obravnava vzroke za slabše 

razumevanje gluhih študentov v primerjavi s slišečimi vrstniki. Avtor kot glavna razloga 

navaja zanemarjanje njihovih realnih potreb: neenakovredno predznanje zaradi 

neprilagojenega šolskega sistema in izgubo informacij zaradi posredništva tolmačenja, ki ne 

more nadomestiti neposrednega stika med profesorjem in študentom. Avtor se zavzema za 



2 
 

nadaljnje raziskovanje v zvezi z realnimi potrebami gluhih (potreba po zapisnikarju, 

tutorstvu), kar bi omogočilo razumevanje, ki bi bilo primerljivo s slišečimi študenti in 

dejansko uresničevanje pravic gluhih do enake dostopnosti.  

V drugem, empiričnem delu kot metodo raziskovanja izberem kvalitativno analizo, saj je 

število gluhih študentov v Sloveniji še vedno zelo majhno. Ker je to specifična populacija, s 

katero najlažje navežeš stik preko individualnega pristopa, analizo izvedem z 

polstrukturiranimi odprtimi intervjuji. Vlogo tolmača za SZJ na področju visokošolskega 

izobraževanja gluhih želim raziskati z različnih zornih kotov, zato za intervjuvance izberem 

dva gluha študenta, dve tolmačici in direktorico ZZTSZJ. Skozi intervjuje želim izvedeti, ali 

so tolmači pri nas dovolj usposobljeni za tolmačenje na tem področju, s kakšnimi dodatnimi 

težavami se srečujejo, kako jih premagujejo, kako gluhi študentje vidijo in ocenjujejo njihovo 

delo ter prednosti in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri uresničevanju ZUSZJ.  

V razpravi primerjam izsledke raziskave s tujima študijama, da bi ugotovila, kakšno je stanje 

pri nas glede na razvoj stroke tolmačenja v tujini, in poskušam nakazati možnosti nadaljnjega 

razvoja.  

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1. Gluhota 

 

Ko govorimo o ovirah v življenju ljudi s posebnimi potrebami, največkrat pomislimo na 

nedostopne vhode v objekte, visoke pločnike za gibalno ovirane, semaforje brez zvočnega 

signala za slepe, redkokdaj pa pomislimo na gluhe in težko naglušne osebe, ki se ravno tako 

srečujejo z velikimi težavami pri svojem vsakdanjem življenju, saj so zaradi komunikacijskih 

ovir izključene iz svojega okolja in družbenega dogajanja (Jakopič in Redžepovič, 2006). 

Nekdo, ki prvič sreča gluho osebo, bi rekel, da ne potrebuje pomoči. Vendar se pojavi težava 

takoj, ko hoče spregovoriti z njo, saj spozna, da ne govori istega jezika in da se brez tretje 

osebe – tolmača, ne more sporazumeti z njo (Bućko, 2013). 
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Gluhote ni mogoče opisati z eno samo definicijo, saj so že vzroki zanjo različni. Nastane 

lahko že v zgodnji nosečnosti ali se deduje, lahko je  posledica nesreče, poškodbe, bolezni. Po 

eni izmed definicij, ki razlaga, katera komunikacijska funkcija je izgubljena, je gluhota 

opredeljena kot nezmožnost slišati in razumeti govor s slušnim organom. Nekatere gluhe 

osebe lahko slišijo govor iz okolja, vendar ga ne razločijo. Za tako stanje se uporablja izraz 

»slušno prizadet«. Stopnja prizadetosti, ko gluha oseba ne sliši popolnoma nič, je zelo redka. 

Večina gluhih oseb sliši nekatere močnejše zvoke iz okolja, vendar to ni dovolj za 

komunikacijo, saj teh zvokov  ne razume (Redžepovič, 1995). 

Druge definicije vključujejo tudi starost, pri kateri je nastopila gluhota, saj ima ta velik vpliv 

na učinke gluhote. Za razvoj govora je potreben dober sluh, zato so posledice gluhote veliko 

večje, če je nekdo gluh od rojstva ali pa ogluši, ko ima že razvit govor (Redžepovič, 1995).  

Glede na starost ob izgubi sluha razlikujemo tri skupine:  

- Prelingvalno gluhe osebe so gluhe že od rojstva, ali so oglušele do tretjega leta 

starosti. Za te osebe je značilno, da niso imele možnosti, da se naučijo glasovno 

jezikovnega sporazumevanja na podlagi slušnega doživljanja. Če niso bile že dovolj 

zgodaj deležne surdološke rehabilitacije, kjer bi se naučile izgovarjanja glasov in 

besed, ostanejo skoraj neme, zato jih nekateri še vedno imenujejo »gluhoneme«, kar je 

sicer zastarel izraz. Za sporazumevanje z drugimi uporabljajo predvsem znakovni 

jezik, gib, mimiko in pantomimo. Ta skupina se od vseh slušno prizadetih skupin 

najbolj loči po specifičnih potrebah na psihološko-zaznavnem in socialno- 

komunikacijskem področju doživljanja. Če pri komunikaciji uporabljajo samo 

znakovni jezik in ne artikulirajo govora z ustnicami, imajo velike težave pri 

sporazumevanju in komunikaciji z okoljem, kar je vzrok različnih oblik socialne 

izključenosti (Redžepovič, 1995 in ZDGNS). 

- Postlingvalno gluhe osebe se bistveno razlikujejo od prelingvalno gluhih oseb, saj so 

oglušele kasneje v življenju in so pred tem že spontano, s poslušanjem osvojile 

glasovnojezikovno sporazumevanje, vendar je za njih poleg glasovnojezikovnega 

sporočanja še vedno odločilen vizualni segment. Ob jasnem sogovornikovem govoru z 

odpiranjem ust lahko odčitavajo 70 % njegovega  sporočila, sicer pa bistveno manj 

(Redžepovič, 1995 in ZDGNS). 

- Naglušne osebe imajo ostanke sluha, s katerimi lahko delno doživljajo zvočni svet, in 

glasovnojezikovno komunikacijo v večini primerov obvladajo. Te osebe se delijo na 
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več podskupin glede na to, kdaj je kdo postal naglušen in glede na kakovost in 

intenziteto slušnega doživljanja. Prelingvalno in postlingvalo naglušne osebe se delijo 

na lažje, srednje in težje naglušne. Vsaka od teh skupin ima svoje specifične 

govornokomunikacijske potrebe in možnosti. Največje potrebe imajo prelingvalno 

težko naglušne osebe, ki jih je možno zadovoljiti z uporabo totalne komunikacije  

(uporabo vseh sredstev sporazumevanja: ZJ, kretenj, gibov, prstne abecede, branja z 

ustnic, slušnih pomagal, branja, pisanja, uporabe slikovnega materiala) (Bauman in 

drugi., 2009). Nasprotno pa postlingvalno lažje naglušne osebe ob  pomoči primernega 

slušnega aparata in ugodnih prostorskih pogojev lahko uspešno glasovnojezikovno 

komunicirajo (Redžepovič, 1995).  

 

V klinični rabi je uveljavljena delitev gluhote gleda na rezultate testiranja sluha z 

avdiogramom. Ta pokaže, koliko mora biti ton ojačen, da ga lahko neka oseba zazna. 

Izoblikovane so povprečne vrednosti pri tem, da so upoštevane frekvence, ki so pomembne za 

razumevanje govora in stopnja ojačitve. Povprečna stopnja okvare sluha je podana v decibelih 

(Db) (Ritz, 2014).  

Tabela 2.1: Klasifikacija Evropske delovne skupine za raziskovanje nastanka okvare sluha1 iz leta 1996 

Brez okvare sluha    ≤ 20 Db 

Blaga okvara sluha 21 - 39 Db 

Zmerna okvara sluha 40 - 69 Db 

(Zmerno) težka okvara sluha 70 - 94 Db 

Težka izguba sluha, ki meji na popolno 

gluhoto   

    ≥ 95 Db 

 

Vir: Ritz, 2014 

 

Po Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo je izdala Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) iz leta 2001, so gluhe osebe razdeljene v naslednje skupine: 

 

                                                           
1
 European Working Group on Genetics of Hearing Impairment 
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Tabela 2.2: Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti 

Brez okvare sluha ≤ 25 Db 

Blaga okvara sluha 26 - 40 Db 

Zmerna okvara sluha 41 - 60 Db 

Zmerno težka okvara sluha 61 - 80 Db 

Težka okvara sluha ≥ 81 Db 

 

Vir: Ritz, 2014 

 

Klasifikacija govori tudi o prizadetosti, ki jo posameznik doživlja zaradi svoje okvare na 

različnih področjih in različnih nivojih kot so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, 

spretnost in prilagajanje okolju. Klasifikacija opredeljuje tudi družbene posledice izgube 

sluha, ki posameznika ovirajo, da bi za svojo starost in spol odigral družbeno pričakovane 

vloge. Ovire, s katerimi se sooča gluhi posameznik, se nanašajo na orientacijo, zaposlitev, 

socialno integracijo in ekonomsko samozadostnost (Kogovšek, 2007). 

 

2.2. Vpliv gluhote na emocionalno-socialni razvoj in na razvoj kognitivnih sposobnosti 

 

Da bi se mlad človek lahko normalno razvijal na čustvenem in socialnem področju, da bi 

pridobil potrebno izobrazbo, potrebuje normalen sluh, saj mu le ta omogoča, da usvoji jezik, s 

tem da posluša glasove iz okolja, jih posnema, jih na novo sestavlja in ustvarja (Košir, 1999). 

Človeški govor ni rezultat dela enega človeka, temveč  celega človeštva  tekom tisočletij. V 

osnovi vsake komunikacijske oblike ležijo globoki psihološko-sociološki razlogi, pa naj bo to 

artikuliran glasovni govor, znakovni jezik ali katera druga oblika sporazumevanja 

(Zimmermann, 1986). Skozi komunikacijo sporoča človek svoja hotenja, potrebe, želje, 

občutja drugemu človeku (Centar za rehabilitacijo gluvih, 1969). 

V obdobju od rojstva do šestega leta starosti se otroci zlahka naučijo jezika. Že ob rojstvu 

otrok zakriči neodvisno od svoje volje, po drugem mesecu starosti s kričanjem izraža svoje 

nelagodje, zahteve ali ugodje. V tretjem in četrtem mesecu začne blebetati, poslušati svoj 

lastni glas in ga posnemati. Otrok se postopoma zave gibanja svojih govornih organov, 
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uporablja vedno iste znake za podobne ali iste želje. V začetku je njegov govor sestavljen 

samo iz samostalnikov, ki pa jim kmalu doda še pomožne besede in zatem še stavke. Ko 

začne duševno zdrav otrok z normalno razvitim sluhom hoditi v šolo, je njegov besedni 

zaklad sicer še neurejen, vendar že precej razvit. Tudi pri gluhem otroku se pojavi faza 

blebetanja, vendar ta ne pritegne njegove pozornosti, ker ne vzbudi njegovega slušnega centra 

in se zaradi tega tudi ne posnema. Ker ne sliši zvokov, odpade cela vrsta impulzov in signalov 

iz okolja, ki bi sicer spodbujali njegov razvoj (Hribar 1973, str. 74).  Izguba sluha vpliva na 

razvoj jezika in govora. Gluhi otrok se začne izražati z gibi, mimiko in pantomimo. Če je 

izpostavljen strukturiranemu znakovnemu jeziku, se bo začel izražati v nebesednem 

jezikovnem sistemu in postal bo uporabnik ZJ (Košir, 1999). Po mnenju nekaterih 

strokovnjakov bi se moral otrok naučiti ZJ čim bolj zgodaj, ko se še razvijajo njegovi 

potenciali. Tako bi lažje dohajal svoje slišeče vrstnike na jezikovnem in spoznavnem področju 

pa tudi na socialnem in čustvenem. Na pomembnost zgodnjega usvajanja jezika kažejo tudi 

študije jezikovnih sposobnosti, ki so jih naredili v ZDA, iz katerih je razvidno, da so gluhi 

otroci, ki se zgodaj v otroštvu naučijo ZJ, uspešnejši pri ogledovanju (branju z ust) in bistveno 

boljši pri uporabi govornega jezika kot gluhi otroci, ki se niso naučili ZJ (Kuhar, 1993). Slabši 

razvoj govora je vzrok, da gluhi ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, težje 

prihajajo do informacij, njihovi socialni stiki so omejeni in možnost za razvoj različnih 

psihičnih težav je večja. Zaradi nerazvitega ali slabo razvitega govora imajo lahko posledice, 

ki se različno močno odražajo (Košir, 1999): 

- Socialno in emocionalno področje 

Da se človek socialno in emocionalno razvija, potrebuje družbeno skupnost, v kateri 

komunicira, se prilagaja, dela in sprejema odgovornost (Košir, 1999). Gluhi otroci se 

rojevajo tudi v slišečih družinah, kjer se starši prvič srečujejo z gluhoto in imajo zaradi 

tega premalo znanja s tega področja. Ker ne znajo komunicirati s svojim otrokom, je le 

ta prikrajšan za možnosti učenja in pridobivanja izkušenj, ki so za  njegove slišeče 

vrstnike samoumevne. Zaradi komunikacijske ovire ostaja osamljen in nerazumljen 

tako znotraj družine kot tudi v slišečem okolju. Tak otrok se zapira vase, postaja 

negotov, nesamostojen, odvisen itd. Različne situacije slabše razume in se pogosto 

neustrezno odziva z agresivnostjo ali umikom vase. Problem so lahko tudi pretirano 

zaščitniški starši ali internatski način šolanja. Komunikacija s starši, učenje 

odgovornosti in samostojnosti omogoča gluhemu otroku normalen razvoj. Negativne 

lastnosti, kot so egocentričnost, rigidnost, agresivnost, ki se pri gluhih otrocih 



7 
 

pogosteje pojavljajo kot pri njihovih slišečih vrstnikih, niso posledica gluhote same, 

temveč nastajajo zaradi komunikacijskih ovir med slišečimi in gluhimi. To potrjujejo 

tudi raziskave, ki kažejo, da imajo otroci, ki se z njimi komunicira na prilagojen način, 

normalen socialno-emocionalni razvoj (Košir, 1999). 

- Intelektualne sposobnosti gluhih  

Včasih je veljalo prepričanje, da so gluhi intelektualno manjvredni in da imajo zaradi 

tega manj pravic kot ostali ljudje. Tako stališče je prevladovalo nekako do 2. svetovne 

vojne. Od takrat se je to mnenje začelo spreminjati; gluhi naj bi bili slišečim 

enakovredni na konkretni ne pa tudi na abstraktni ravni. Vzrok za razlike med 

slišečimi in gluhimi so pripisovali predvsem slabšemu jezikovnemu razvoju gluhih 

oseb in vzporedno tudi mentalnemu razvoju. Vendar so strokovnjaki prihajali do takih 

rezultatov na podlagi preizkusov, ki niso primerni za gluhe ljudi, saj ne upoštevajo 

njihovega jezikovnega znanja. Podobni problemi se pokažejo pri rezultatih, ki jih 

dosegajo slišeči otroci z drugega okolja in drugačne kulture na slovenskih testih 

(Košir, 1999). Od konca šestdesetih let se je uveljavilo prepričanje, da se nekateri 

procesi pri gluhih pojavljajo nekoliko kasneje, drugače pa so intelektualne sposobnosti 

gluhih primerljive s slišečimi ljudmi. Številne študije dokazujejo, da ni neposredne 

povezave med gluhoto in inteligenco, vendar pa se stališča psihologov in drugih 

strokovnjakov o odnosu med govorom in mišljenjem tudi v današnjem času 

razlikujejo. Nekateri trdijo, da je govor odvisen od mišljenja, spet drugi, da se 

mišljenje razvije neodvisno od govora. Za sedaj ne obstaja dovolj argumentov za 

prevlado enega ali drugega stališča, dejstvo pa je, da se mišljenje slišečih oseb razvija 

s pomočjo vseh čutov, medtem ko se pri gluhih razvija predvsem pod vplivom vida, z 

odsotnostjo zvoka. Zato je njihovo mišljenje osnovano na vidnih slikah  in posledično 

manj abstraktno in bolj konkretno (Košir, 1999).  

- Učni dosežki 

Intelektualni potenciali gluhih oseb so primerljivi s slišečimi, vendar so njihovi učni in 

šolski dosežki bistveno slabši in gluhi so na splošno bistveno manj izobraženi kot 

slišeči ljudje. Velike razlike je opaziti že pri samem branju in pisanju, saj nerazvit 

govor (posebej pri prelingvalno gluhih osebah) vpliva na slabše razumevanje 

napisanega in samo pisanje (Košir, 1999). Pridobivanje akademskega znanja je 

odvisno od znanja verbalnega jezika, ta je tudi predpogoj za znanje pisnega jezika. Za 

gluhe posameznike, ki verbalnega govora nimajo razvitega, je način pridobivanja 
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znanja večine neprimeren, saj ne morejo poslušati predavanj, si delati zapiskov in 

posledično pomanjkljivo razumejo literaturo. Informacije gredo mimo njih ali pa jih 

dobijo z zamudo, nova strokovna znanja so jim težje dostopna, samozaupanje in iz 

njega izhajajoča samoiniciativnost je nižja. Vse to prispeva k njihovi slabši izobrazbi 

(Košir, 1999; Jakopič in Redžepovič, 2006). Eden od razlogov za to stanje je v tem, da 

je šolski sistem prilagojen slišeči večini, ljudem, ki se dobro govorno izražajo. Slišeči 

so merilo za šolske in poklicne uspehe. Nekateri menijo, da je razlog tudi v 

izobraževalnem sistemu za gluhe, ki še vedno daje preveč poudarka govoru in 

ogledovanju, zanemarja pa totalno komunikacijo. Ta se je izkazala za zelo učinkovito 

pri izobraževanju gluhih, s tem da imajo nekateri pomisleke o njeni uporabi pri 

majhnih otrocih, saj bi lahko zavirala razvoj govora. Do sedaj še ni nekega enotnega 

znanstvenega mnenja o tem, kako rešiti ta problem. Družine gluhih otrok so tiste, ki se 

morajo same odločati glede načina usposabljanja svojega otroka (Košir, 1999). 

 

2.3. Socialna struktura gluhih glede na izobrazbo 

 

Ker ima sluh tako zelo pomembno vlogo na vseh področjih človekovega življenja in je 

njegova izguba ovira, ki prepričuje uresničevanje želja gluhih po polnem delovanju v družbi, 

po enakovrednem položaju, je za doseganje izobrazbenih standardov primerljivih z njihovimi 

slišečimi vrstniki potreben prilagojen način izvajanja izobraževanja (Jakopič in Redžepovič, 

2006).  

Neprilagojen dosedanji način izobraževanja se kaže v nizki izobrazbeni strukturi. Po anketi iz 

leta 2002, ki jo je opravila Matić-Zupančič na vzorcu 68 gluhih oseb, je imelo: 

- 20 % osnovno šolo,  

- 74 % srednjo šolo; verjetno gre tu za poklicno šolo, saj gluhi in naglušni takrat niso 

imeli svoje štiriletne šole, razen če niso bili integrirani v programe drugih srednjih šol. 

V Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani so v šolskem letu 1992/93 izvajali triletne 

programe časovno prilagojene na štiri leta za razne poklice (stavec, reprograf, tiskar, 

knjigovez, strugar, frezalec, brusilec, orodjar, konstrukcijski ključavničar, varilec, 

klepar, šivilja, krojač, mizar) ter programe dvoletnih poklicnih šol za poklice pomožni 

tekstilec, obdelovalec lesa, obdelovalec kovin.  

- višjo ali visoko šolo je imelo 3 % gluhih (Jadranka Matic-Zupančič, 1999). 
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Na Zavodu za gluhe in naglušne so danes na voljo poklicni in srednješolski programi: 

mizarstvo, lesarstvo, kovinarstvo, tekstilna in grafična smer ter računalništvo in medijski 

tehnik (Programi Zavoda za gluhe in naglušne, 2014). 

 V raziskavi iz leta 2006 navaja Juhart na vzorcu 800 gluhih oseb naslednje podatke:  

- 32 % gluhih ima zaključeno največ osnovno šolo, 

- 57 % gluhih ima zaključeno največ poklicno šolo, 

- 10 % gluhih ima zaključeno največ srednjo strokovno šolo, 

-  1 % gluhih ima zaključeno višjo ali visoko izobrazbo (Jakopič in Redžepovič, 2006). 

Izobrazbena raven gluhih vpliva na možnost njihove zaposlitve in zasedbe primernega 

delovnega mesta. Prav zaradi slabe izobrazbe opravljajo slabše plačana dela, posledično imajo 

slabše pokojnine in slabši splošni socialno-ekonomski status (Jakopič in Redžepovič, 2006).  

Na Švedskem, kjer so zakon o ZJ sprejeli leta 1981, kaže raziskava iz leta 2005 bistveno višjo 

izobrazbo. Raziskava je potekala med 188 člani Švedske zveze gluhih in 75 gluhimi, ki niso 

bili včlanjeni vanjo. Starost udeležencev je bila od 16 do 84 let.  

Člani zveze gluhih:  

- 13 % zaključena največ osnovna šola, 

- 77 % zaključena največ srednja šola, 

- 10 % dosežena akademska izobrazba. 

Nečlani:  

- 15 % zaključena največ osnovna šola, 

- 80 % zaključena največ srednja šola, 

- 5 % dosežena akademska izobrazba (Danemar Berth in drugi, 2009). 

Integracija gluhih je dolgotrajen proces. Primerjava študij kaže, da se izobrazbena struktura z 

ustreznimi zakonskimi predpisi in ustrezno prakso polagoma zvišuje. Vendar primerjave 

gluhih s slišečimi tudi na Švedskem še vedno kažejo na velike razlike med njimi (Danemar 

Berth in drugi, 2009). 
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2.4. Komunikacija 

 

Zaradi svojega načina komuniciranja imajo gluhi probleme pri izobraževanju in vključevanju 

v družbo. 

Komunikacija je kompleksen proces, ki je opredeljen kot izmenjava informacij, izkušenj, idej, 

doživljajev. Pri človeku kot socialnem bitju je raznovrstna in zapletena in je osnovni pogoj za 

njegov razvoj, vzgojo in izobraževanje. Komunikacija obsega vse medčloveške odnose, jezik 

in govor sta samo ena od njenih možnih oblik (Podboršek, 2004).  

Poznamo besedno komunikacijo (verbalno), kot sta govor in poslušanje, in nebesedno 

(neverbalno). Pogosto se daje prednost verbalni komunikaciji, medtem ko neverbalno 

komunikacijo spregledujemo. Manj smo jo navajeni opazovati, čeprav jo uporabljamo vsi, 

tako slišeči kot gluhi (Kogovšek, 2007).  

 

2.4.1. Sestavine neverbalne komunikacije:  

 

1. Telesno vedenje – naša telesna drža se pri komunikaciji spreminja in s tem izraža naše 

počutje. 

2. Mimika – z opazovanjem obrazne mimike, lahko razberemo, ali je povedano resnično ali 

ne. Obraz je kot odprta knjiga in nam lahko pove več kot same besede ali kretnje. 

3. Očesni stik − največkrat sogovornika pri pogovoru gledamo v oči, pri gluhih je to pogoj, da 

se lahko komunikacija začne.  

4. Govor – pri govoru je pomembna barva, hitrost, ritem, jakost, artikulacija, jasnost, zvišanje 

ali znižanje glasu. Vse to odraža določena čustvena stanja, kot npr. vzkliki, ki lahko pomenijo 

pritrjevanje, zanikanje, vprašanje. 

5. Gestikulacija – človek poleg govora uporablja tudi gibe rok, ne da bi se tega sploh zavedal. 

Nekateri temperamentni ljudje imajo zelo izrazito gestikulacijo. Za gluhega je gestikulacija 

zelo pomembna, saj določen gib lahko pomeni že kretnjo.  

6. Dotik – dotik je lahko prijeten ali neprijeten. Če se dotaknemo gluhe osebe, lahko to 

pomeni, da jo pokličemo, ali na nekaj opozorimo. 



11 
 

7. Oblačenje – tudi z oblačili lahko razkrivamo ali skrivamo svoje razpoloženje, osebnost, 

spoštovanje do drugega. 

8. Vedenje v prostoru − prostor nas lahko utesnjuje ali pa se v njem počutimo prijetno in 

sproščeno.  

9. Vedenje v času − za pogovor  ni vedno vsak čas primeren, zato je potrebno vedeti, kdaj smo 

zaželeni in kdaj ne.  

10. Zunanji kontekst – ni vseeno, v kakšnem kontekstu, okolju in situaciji se z nekom 

pogovarjamo. Različne vsebine pogovora potrebujejo posebno okolje, poseben kontekst 

(Podboršek, 2004).  

Vsi segmenti neverbalne komunikacije vplivajo na vsebino povedanega in na ljudi, s katerimi 

govorimo. Neverbalna komunikacija je pomembna za naše celotno medsebojno 

komuniciranje. Z njo izražamo naša čustvena stanja in pričakovanja, dopolnjujemo tehtnost 

povedanega, izgovorjeno sporočilo dobi svoj pomen in svoj smisel, učinkovitost in vpliv. 

Lahko pa nasprotno oslabi ali celo razveljavi izgovorjeno besedo (Podboršek, 2004).  

Ker gluhi ne slišijo glasu, zvoka, šuma, ali pa ga slišijo nejasno, popačeno in nerazumljivo, so 

za sprejemanje popolne verbalne komunikacije prikrajšani. Zato so toliko bolj občutljivi za 

neverbalna sporočila (Podboršek, 2004). 

 

2.4.2. Komunikacija gluhih 

 

Čeprav si je stroka pri obravnavi slušno prizadetih še do nedavnega prizadevala za razvoj 

glasovnega govora, so rezultati nižji od pričakovanj in vloženih naporov. Glasovni govor 

gluhih oseb je še vedno največkrat slabo razumljiv, jezikovno reven in slovnično pomanjkljiv. 

Zato so se tudi zagovorniki oralne metode začeli zavedati, da brez neverbalnih oblik 

komuniciranja gluhi dosegajo slabše rezultate (Podboršek in drugi, 1990).  

Načini sporazumevanja gluhih z drugimi osebami so ogledovanje, branje z ustnic, kretnje, 

prstna abeceda, mimika, risanje, pisanje ali pa kombinacija le-teh. Ti načini komuniciranja, 

med katere spada kot najrazvitejša oblika tudi ZJ, so za njih najnaravnejši in zato najbolj 

učinkoviti (Podboršek in drugi, 1990). Ali če navedem citat iz ekspertize o stanju SZJ: 
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»Vsaka človeška kultura in skupnost ustvari sebi takšno sredstvo za sporazumevanje in 

ustvarjanje, kot ga potrebuje, da ga lahko prilagaja svojim potrebam. Iz tega sledi, da ne 

moremo trditi, da imamo razvite ali zaostale, kultivirane ali primitivne jezike, kajti vsak 

naraven jezik je primeren za kolektiv in kulturo, ki jima pripada«                                          

(Bauman in drugi 2009, str. 7). 

 

2.5. Znakovni jezik  

 

SZJ je kompleksen in živ jezik z visoko razvitim manualno-vizualnim načinom izražanja in 

pripada velikemu številu znakovnih jezikov, ki so razširjeni med skupnostmi gluhih po svetu. 

Sestavljen je iz znakov – kretenj, ki izražajo pojme z različnimi položaji, gibi rok in telesa, z 

obrazno mimiko in prstno abecedo. Pri ZJ sicer velja pravilo, da kretnja predstavlja besedo, 

vendar pa SZJ nikakor nima enakih pravil, kot jih ima slovenski govorni jezik, pač pa ima 

lastno slovnico in lastna pravila. SZJ ni enak drugim ZJ po svetu. Vsaka država ima svoj ZJ, 

razlike se vidijo že znotraj iste države, npr. med starejšimi in mlajšimi gluhimi (Bauman in 

drugi, 2009). 

ZJ je še vedno premalo poznan in cenjen tako pri laikih kot tudi v strokovnih krogih. Tudi pri 

nas je to razvidno že iz samega šolskega sistema za gluhe, kjer še vedno niso prišli do 

enotnega mnenja, ali je za gluhe otroke primernejše samo učenje govora (Center za sluh in 

govor v Mariboru) ali je za učenje primernejša totalna komunikacija (Ljubljana in Portorož). 

Predsodki do ZJ se kažejo tudi v tem, da nekateri slišeči starši gluhih otrok in strokovnjaki 

silijo otroka uporabljati samo govorni jezik (Bauman in drugi, 2009).  

Tudi SZJ je še vedno premalo raziskan in poznan. V Sloveniji opravlja prvo resno analizo 

jezikoslovec in doktorski študent, Matic Pavlič, ki meni: »Čeprav SZJ doslej še ni bil 

temeljito raziskan, to ne pomeni, da je kot jezik manj ali slabše razvit. Iz jezikovnega vidika je 

SZJ samostojen in polnokrven. Izgovori, da se SZJ ne more uporabljati, ker ni dovolj 

razvitega besednega zaklada, ne držijo, saj se besedni zaklad razvija ravno z jezikovno rabo. 

Če torej izhajamo iz stališča, da je SZJ samostojen jezik, ga ni potrebno razvijati, ampak 

spoznavati« (Pavšič, 2014). 
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2.6. Zgodovina ZJ in izobraževanje gluhih 

 

ZJ je po vsej verjetnosti ena najstarejših oblik komuniciranja, čeprav je bilo zapisov o teh 

jezikih in njihovi uporabi pri učenju gluhih v preteklosti zelo malo. Že Platon je 340 let pr. n. 

š. opozarjal na značilno gibanje rok, glave in telesa pri gluhih osebah. Sveti Anton opisuje 

gluho osebo, ki lahko razume drugo gluho osebo, in se sporazumeva z njo s kretnjami 

(Podboršek in Kranjc, 2012). Vendar pa so gluhi ostali brez izobraževanja vse do konca 15. 

st., kajti  veljalo je prepričanje, da sta sposobnost govora in mentalno funkcioniranje tesno 

povezana in da oseba, ki ne govori, ni inteligentna. Taka miselnost je obveljala do 16. stoletja 

(Bauman in drugi, 2009). 

Okoli leta 1500 sta nekatere gluhe sinove premožnih družin poučevala duhovnika Ponce de 

Leon in Juan Bonet. Slednji je prvi uporabil prstno abecedo. 

Eden izmed velikih zagovornikov izobraževanja gluhih oseb je bil John Bulwer. V svoji 

knjigi z naslovom Naravni jezik rok, ki jo je napisal leta 1644, je zapisal, da je roka naravno 

obdarjena in sposobna, da izrazi človeška občutja, misli, zaznave. V istem času je objavil še 

drugo knjigo o gestikulaciji z naslovom Hirologija ali veščina retorike rok. Bulwerova teza, 

da je človek sposoben, da komunicira z rokami neodvisno od artikulacije (oblikovanje  besed 

z usti), predstavlja pomemben preobrat v zgodovini razvoja komunikacije s pomočjo rok in 

dokazuje, da je ZJ naravni jezik gluhih (Centar za rehabilitaciju gluvih 1969; Podboršek in 

Kranjc, 2012). 

Formalno izobraževanja gluhih v svetu se je začelo leta 1760 z ustanovitvijo prve šole za 

gluhe otroke v Parizu. Šolo je ustanovil in v njej tudi učil francoski duhovnik Abbé Charles-

Michel de l'Épée. Gluhe otroke je poučeval v ZJ, saj se je zavedal, da bo le na ta način 

dosegel želene rezultate pri njihovi izobrazbi. Kretnje, ki so jih učenci že poznali, je 

dopolnjeval z novimi. Tako je razvil sistem metodičnih znakov, ki ga je opisal v svojih treh 

knjigah. Napisal je tudi prvi slovar kretenj. Iz njegove šole so prišli gluhi učitelji, ki so širili 

njegovo gestikulacijsko metodo po Evropi in Ameriki (Podboršek in Kranjc, 2012).  

V 19. stoletju je prišlo do velikega preobrata na področju izobraževanja gluhih. Na 

mednarodnem kongresu o izobraževanju gluhih leta 1880 v Milanu so prepovedali uporabo ZJ 

v izobraževalne namene. Določili so, da je potrebno gluhe izobraževati izključno po oralni 

metodi. Ta odločitev je vplivala na način izobraževanja gluhih skoraj celo stoletje in 
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onemogočila izobraževanje gluhih v njihovem jeziku (Podboršek in Kranjc, 2012). V šolah za 

gluhe so otroci sedeli z rokami za hrbtom in komunicirali samo oralno. Na skrivaj pa so še 

vedno uporabljali ZJ, čeprav so bili za to fizično kaznovani. Ker pa so gluhi zunaj šolskih 

ustanov v svojem vsakdanjem življenju, v umetnosti in kulturi komunicirali v ZJ, so se 

nacionalne zveze gluhih po svetu združile z namenom, da zaščitijo pravico do uporabe ZJ pri 

izobraževanju. Postalo je namreč jasno, da gluhi otroci ne bodo osvojili govornega jezika 

samo po oralni metodi, temveč da jim prav znanje njihovega naravnega jezika, ZJ, omogoča 

lažji razvoj govornega jezika (Podboršek in Kranjc, 2012). Iskali so možnost enakopravne 

uporabe govornega in ZJ ter svojo zahtevo utemeljevali z realnimi psiho-fizičnimi 

zmožnostmi gluhih oseb. To jim je uspelo leta 1984, ko je stroka uvidela svojo zmoto in 

priznala totalno komunikacijo kot novo metodo poučevanja otrok. Dodatna zmaga je sledila 

leta 1985, ko je Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(UNESCO) definirala totalno komunikacijo kot metodo pouka gluhih (Bauman, 2012). 

Tako v Evropi kot tudi v ZDA v šolah gluhe otroke ponovno učijo tudi gluhi učitelji v ZJ. V 

svetu in delno tudi pri nas gre razvoj izobraževanja gluhih v smeri kombiniranega sistema 

učenja (Rutović, 2012). 

V večini evropskih držav je ZJ priznan z zakonom, zahvaljujoč se Evropskemu parlamentu, ki 

je leta 1988 (in ponovno leta 1998) sprejel Resolucijo o ZJ za gluhe, v kateri poziva države 

članice EU, da priznajo ZJ, pravico do njegove uporabe, pravico do tolmača ZJ in pravico do 

izobraževanja gluhih v njihovem jeziku (Rutović, 2012).  

V okviru prilagoditve slovenske zakonodaje evropski je tudi Slovenija, kot 25. država na 

svetu, oktobra 2002 z ZUSZJ priznala SZJ (MDDSZ, 2003). 

 

2.7. Uresničevanje pravice gluhih oseb do ZJ v Sloveniji 

 

Tako kot drugod po svetu je tudi v Sloveniji stroka zagovarjala oralno metodo poučevanja 

gluhih. Tudi pri nas so se gluhi borili za pravico do uporabe ZJ in z njo povezano pravico do 

tolmača. Leta 1983 je bila ustanovljena prva sekcija tolmačev, ki je delovala pod okriljem 

Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (v nadaljevanju ZDGNS). Sistematsko zbiranje 

in poenotenje kretenj je pripeljalo do prvega priročnika za učenje kretalnega govora, Govorica 

rok I, katerega avtorici sta bili Möderndorfer in Podboršek (Bauman, 2012). 
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ZDGNS je leta 1987 v Ljubljani organizirala posvet z mednarodno udeležbo, na katerem so 

razpravljali o problematiki totalne komunikacije. Udeleženci posveta so gluho skupnost 

priznali kot posebno jezikovno skupino. Ti premiki so pomenili veliko spremembo na 

področju razumevanja in izobraževanja gluhih. Boj za priznanje jezika gluhih se je nadaljeval, 

vendar brez vidnih uspehov. Leta 1994 se je sekcija tolmačev preimenovala v ZTSZJ, 

katerega prva predsednica je bila Jasna Bauman (Bauman, 2012). 

Z ustanovitvijo ZTSZJ so postali tolmači bolje organizirani in začelo se je njihovo formalno 

izobraževanje. Leta 1996 je ZTSZJ s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v 

nadaljevanju MDDSZ) dobilo nalogo za izdelavo projekta Pravice gluhih do tolmača. Na 

podlagi opravljenega projekta je takratni minister za invalidsko varstvo imenoval delovno 

skupino za pripravo zakona o pravici gluhih do tolmača, vendar je zakon prišel v vladno 

proceduro šele leta 2001. V času obravnave zakona se je ZTSZJ, ki je takrat delovalo pod 

okriljem ZDGNS, na zahtevo vlade RS preoblikovalo v samostojno pravno osebo, Zavod 

ZTSZJ. Kot sem že omenila, je bil ZUSZJ v Sloveniji priznan oktobra 2002, 14. novembra je 

bil objavljen v Uradnem listu RS. Ta dan je vlada RS razglasila za Dan SZJ (MDDSZ, 2014). 

 

2.8. Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ( ZZTSZJ) 

 

ZZTSZJ je organiziran kot nevladna neprofitna organizacija, ki v imenu države izvaja javna 

pooblastila, kamor sodijo vodenje liste tolmačev SZJ, predlog tarife za plačilo tolmačev, 

zadovoljevanje potreb po tolmačih na ozemlju RS, vodenje evidence opravljenih storitev 

tolmačenja in sodelovanje v Svetu za SZJ, ki ga je ustanovila Vlada RS za strokovno pomoč 

pri sprejemanju in pripravi predpisov (O ZZTSZJ). 

Poleg tega vodi naloge po zakonu, kot so sodelovanje v strokovnih komisijah pri odločanju o 

pravici gluhih do tolmača, koordiniranje dela tolmačev, skrb za razvoj SZJ ter opravljanje 

strokovnih, administrativnih, tehničnih in drugih del za Svet za SZJ. Naloga ZZTSZJ je tudi 

skrb za razvoj storitev tolmačenja: organiziranje in izvajanje tečajev za SZJ, priprava in 

izvedba programa usposabljanja za pridobitev poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica SZJ, 

vodenje postopka certificiranja ter skrb za permanentno izobraževanje tolmačev. ZZTSZJ 

sprejema pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev in rešuje ugovore zoper kakovost 

storitve tolmačenja (O ZZTSZJ). 
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Od leta 2009 izvaja ZZTSZJ kot javno naročilo tudi storitve Klicnega centra za osebe z 

okvaro sluha, s pomočjo katerega gluhim in naglušnim osebam omogoča komunikacijo z 

javnimi službami in pridobivanje drugih želenih informacij javnega značaja s pomočjo 

tolmača za SZJ ( ZZTSZJ in ZDGNS).  

 

2.9. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika ( ZUSZJ) 

 

Pomemben mejnik pri uresničevanju pravice gluhih do tolmača je bilo sprejetje ZUSZJ, ki 

predpisuje način uveljavljanja pravice do tolmača, določa pogoje za tolmače ter predvideva 

pritožbene postopke v primeru nezadovoljstva gluhe osebe s kvaliteto tolmačenja (Bauman in 

drugi, 2009). 

ZUSZJ določa, da ima gluha oseba pravico uporabljati SZJ v postopkih pred državnimi 

organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil, oziroma izvajalci javnih služb. 

Le-ti so dolžni zagotoviti gluhi osebi pravico do tolmača v vseh primerih, ko običajno 

sporazumevanje gluhi osebi ne omogoča enakopravnega sodelovanja v postopkih. V 12. členu 

tega zakona je določeno, da morajo državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci 

javnih pooblastil in izvajalci javnih služb plačati stroške tolmača za SZJ. Te predvidijo v letnih 

finančnih načrtih (ZUSZJ, Ur. l. RS, št. 96/2002). 

Gluhe osebe imajo pravico do uporabe SZJ tudi v drugih življenjskih situacijah, kjer jih  

gluhota ovira pri zadovoljevanju njihovih potreb. To pravico lahko uveljavljajo po lastni 

presoji v obsegu 30 ur letno, v primeru, da imajo status dijaka ali študenta pa se zaradi 

dodatnih potreb ta fond zviša na 100 ur letno. Delo tolmača plačajo z vavčerji, plačilo 

stroškov tolmača krije ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (13. člen ZUSZJ, Ur. l. RS, 

št. 96/2002). 

Med javne službe spadajo tudi univerze, vendar le-te do sedaj niso bile pripravljene plačevati 

stroškov tolmačenja, saj oporekajo takšni interpretaciji zakona in interpretirajo predavanja kot 

življenjsko situacijo, ki si jo študent sam izbere. V praksi morajo zato študentje plačevati 

stroške tolmačenja na predavanjih z vavčerji, ki jim pokrijejo samo tretjino vseh predavanj, s 

tem da se morajo odreči vsem svojim ostalim potrebam, ki jih imajo izven predavalnice. 

Takšnemu načinu razumevanja in izvajanja zakona oporekata tako ZZTSZJ kot tudi 
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pripravljavec zakona MDDSZ, vendar ostaja ta problem zaradi pomanjkanja političnega 

konsenza še vedno nerešen (Bauman, 2010). 

 

2.10. Tolmač znakovnega jezika 

 

Tolmač je ključnega pomena za gluho osebo, saj brez njega komunikacija s slišečo osebo ne 

more potekati. Po ZUSZJ je tolmač tisti, ki tolmači slovenski govorni jezik v ZJ in obratno 

(ZUSZJ, Ur. l. RS, št. 96/2002). 

 

2.10.1. Terminološka opredelitev 

 

Termin tolmač ZJ se uporablja v Sloveniji, drugod po svetu sta v rabi tako izraz prevajalec kot 

tolmač (Pribanić, 2009). Razlika med obema terminoma izhaja iz posebnosti ZJ. Kot sem že 

omenila, je SZJ prvi in naravni jezik gluhih in je drugačen od slovenščine. Slovenski jezik je 

za gluhe osebe tuj jezik, ker temelji na glasovnem govoru, za katerega je potreben sluh, 

medtem ko je pri gluhih najpomembnejši vidni način izražanja (Bauman in drugi, 2009). Zato 

še vedno obstaja veliko gluhih, ki jim razumevanje slovenščine povzroča težave. Da bi gluha 

oseba dobila popolno in jasno informacijo, tolmač dodatno pojasnjuje vsebino povedanega in 

jo prilagaja razumevanju gluhega. V nasprotju s tem prevajalec samo prevaja brez dodatnega 

pojasnjevanja in prilagajanja prevoda gluhim osebam. Večina gluhih za razumevanje 

povedanega potrebuje tolmača za dodatno razlago, v nekaterih situacijah kot so konference in 

predavanja na univerzi, pri katerih je vsebina gluhim poznana bolj kot samim tolmačem, je 

primernejši simultan prevod, ki sledi slovnični strukturi govornega jezika (Pribanić, 2009). 

V nadaljevanju uporabljam izraz tolmač SZJ, tako kot je to določeno z ZUSZJ, s tem da ta 

termin pokriva oba načina prevajanja. Tolmač mora biti prilagodljiv potrebam osebe, ki ji 

tolmači ter ji zagotoviti vse želene oblike komunikacije, zato se od njega pričakuje, da je 

usposobljen za oba načina komuniciranja (Pribanić, 2009). 
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2.10.2. Sposobnosti, ki jih mora imeti tolmač znakovnega jezika 

 

Proces tolmačenja ni enostaven, saj vključuje vrsto kognitivnih procesov, psiho-socialnih 

veščin, tehničnih spretnosti in etičnih načel (Pribanić, 2009). 

Za tolmače ZJ je pomembno, da imajo dober sluh. Tolmačenje predavanj, raznih diskusij, 

sestankov itd. zahteva odličen sluh, saj mnogi govorci nimajo jasne izgovarjave ali govorijo 

tiho, kar je pri samem tolmačenju lahko zelo moteče. Če takega govorca tolmači tolmač, ki 

slabo sliši, je njegovo tolmačenje nepopolno, nepovezano in netočno, izgublja se rdeča nit 

povedanega, kar je obremenjujoče tako za gluhega kot za tolmača. Tolmača mora imeti tudi 

dobro razvit vizualni in slušni spomin. Vizualni spomin omogoča hiter uvid v značilnosti 

kretenj, dober slušni spomin pa je potreben, da si zapomni povedane stavke, ki so lahko tudi 

kompleksnejši, kot tudi različne intonacije, ki določajo pomen povedanega. Tolmač poleg 

kretenj gestikulira z usti in mimiko obraza. Pri tem mora biti njegov gestikulacijsko-mimični 

govor jasen in točen, tako da se ga lahko razume tudi z večje razdalje. Sposoben mora biti 

hitrega izražanja raznih duševnih stanj, ki jih pokaže z mimiko obraza. Ker so za delo tolmača 

zelo pomembne roke, morajo biti njegove roke brez okvar, z gibkimi prsti na obeh rokah. 

Poleg gestikulacije in mimike uporablja tudi prstno abecedo, ki je lahko enoročna ali 

dvoročna. Uporablja jo za besede, za katere ne pozna kretenj, ali pa za tiste besede, za katere 

kretnje ne obstajajo (Centar za rehabilitaciju gluvih, 1969).  

Eden izmed pogojev za uspešno delo tolmača je tudi njegova splošna izobrazba, ki mu 

pomaga, da različne vsebine, s katerimi se srečuje pri svojem delu, lažje in boljše tolmači. 

Poleg tega se mora pred zahtevnejšim tolmačenjem (npr. pred predavanjem na univerzi) 

seznaniti z vsebino, ki jo bo tolmačil (Centar za rehabilitaciju gluvih, 1969). 

Tolmač mora dobro poznati oba jezika, tako znakovnega kot tudi govornega, se stalno 

izpopolnjevati in nadgrajevati že osvojeno znanje, bogatiti splošno izobrazbo in spoznavati 

kulturo gluhih. Pomembno je tudi, da stalno preverja kvaliteto  svojega dela ter skrbi za lastno 

psihično in fizično zdravje (Terezay,2009).  

Po ZUSZJ (Ur. List RS, št. 96/2002) »je tolmač za ZJ polnoletna oseba, ki ji je bil izdan 

certifikat v skladu s predpisi nacionalne poklicne kvalifikacije, in je vpisana v Register 

tolmačev za slovenski znakovni jezik. Tolmači so dolžni pri svojem delu spoštovati Kodeks 

poklicne etike za tolmače.«  
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2.10.3. Kodeks poklicne etike za tolmače SZJ 

 

Gluhe in težje naglušne osebe so s svojim načinom komuniciranja, stališči, vrednotami in 

izkušnjami pripadniki kulturne manjšine, primerljivi z drugimi manjšinami (Bauman in drugi, 

2009). Zaradi svoje komunikacijske ovire so v podrejenem položaju, saj predstavlja  

sposobnost komunikacije v jeziku večine moč za tistega, ki to sposobnost ima. Gluhi lahko 

vzpostavijo komunikacijo s slišečim svetom s pomočjo tolmača, ki je pripadnik dominantne 

skupine. Prav zaradi komunikacijske prednosti, ki jo tolmač ima, lahko prihaja do zlorabe 

moči. Zato je zelo pomembno, da so tolmači ZJ zavezani kodeksu poklicne etike (Terezay, 

2009). 

Kodeks poklicne etike vsebuje norme integritete, zaupnosti in profesionalnosti, po katerih se 

morajo ravnati tolmači SZJ. Tolmače, ki kršijo določila kodeksa, obravnava Častno 

razsodišče pri Združenju tolmačev in glede na vrsto in intenzivnost kršitve izreka ustrezne 

ukrepe (15. člen Kodeksa poklicne etike za tolmače SZJ). 

Kandidat za tolmača SZJ svoje znanje dokaže z uspešno opravljenim izpitom pred Državno 

izpitno komisijo, kar pa ne pomeni, da je usposobljen za tolmačenje vseh vsebin, ki se mu 

ponudijo na njegovi karierni poti. Zato mora biti dovolj samokritičen, da sam oceni, ali bo 

sposoben v konkretni zadevi uspešno opraviti svoje delo, ali predlaga, da se angažira drugega 

tolmača. Če to ni možno, opravi svoje delo po svojih najboljših zmožnostih in vesti. Za 

njegovo uspešno delo je pomembno, da že pred začetkom tolmačenja zbere čim več 

informacij o vsebini, ki jo bo tolmačil, ter se z gluho osebo dogovori, kateri način 

komunikacije ji najbolj odgovarja (jezik gluhih, simultana komunikacija, prstna abeceda, 

pisanje, risanje, parafraziranje) (Terezay, 2009 in Kodeks poklicne etike za tolmače). 

Tolmač posega pri svojem delu na zelo intimna področja življenja gluhe osebe, sliši stvari, ki 

jih gluha oseba ne bi delila z nikomer, če bi slišala. Zato je zavezan k molčečnosti; 

informacije, še posebej tiste, ki se nanašajo na osebno sfero gluhega, ne smejo biti predmet 

debate med kolegi – tolmači, drugimi uporabniki ali prijatelji. Informacije, ki jih dobi od 

gluhega, je dolžan dati samo v primeru, ko to od njega pismeno zahteva državni ali 

pravosodni organ, ali če to zahteva gluha oseba sama. Zaupljivost je odraz spoštovanja do 

gluhe osebe in velikokrat gluhi to cenijo bolj kot samo strokovno usposobljenost tolmača 

(Terezay, 2009 in Kodeks poklicne etike za tolmače). Da lahko gluha oseba enakopravno 

sodeluje v izmenjavi informacij, mora tolmač zagotoviti, da je vsem udeležencem jasno, kaj je 
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bilo povedano. Pri tem se ne spušča v vsebino povedanega in ne presoja o tem, kaj se zdi 

njemu prav in kaj ne. Tolmačiti mora točno in nepristransko ne glede na svoje občutke, ki se 

mu pri tem pojavljajo, in ne glede na to, kakšen bo izid po končanem tolmačenju. Pri svojem 

delu mora biti profesionalen in nepristranski in znati postavljati mejo med morebitnim 

prijateljstvom med njim in gluho osebo in profesionalnostjo. V kolikor to ni mogoče, ne 

sprejme tolmačenja. Tolmačenja ne sprejme niti v primeru sorodstvenega razmerja z gluho 

osebo pri tolmačenju v sodnih in drugih uradnih zadevah (Pribanić, 2009 in Kodeks poklicne 

etike za tolmače). 

Tolmačeva dolžnost je, da z vedenjem in profesionalnostjo skrbi za svoj ugled, ugled 

Združenja tolmačev ter da ima spoštljiv odnos do ZJ. On je tisti, ki informira javnost, in s  

svojim odnosom do gluhe osebe sooblikuje pozitivnejše javno mnenje o gluhih in gluhoti. Če 

tolmač mnenje gluhe osebe ignorira in ga ne upošteva, tudi sogovornik gluhega ne bo cenil 

(Centar za rehabilitaciju gluvih, 1969 in Kodeks poklicne etike za tolmače). 

Tolmač mora biti pri svojem delu čustveno stabilen in profesionalen, kar pokaže že s samim 

načinom oblačenja, ki ne sme odvračati pozornosti od njegovih rok in gibov (Centar za 

rehabilitaciju gluvih, 1969 in Kodeks poklicne etike za tolmače). 

Kodeksi poklicne etike se razlikuje od države do države in odražajo značilnosti različnih 

družb in njihovih kultur. Vendar se večina etičnih kodeksov drži temeljnih načel, ki 

vključujejo obveznosti in smernice za ta poklic in definirajo pogoje v odnosu tolmača do 

gluhega in do njegovega dela. Skupno vsem kodeksom je, da naj bi bil tolmač vreden 

zaupanja in čustveno zrel (Terezay, 2009 in Kodeks poklicne etike za tolmače).  

 

2.10.4. Izobraževanje tolmačev 

 

Poleg etičnih načel, ki so temelj tolmačevega dela, je nujno  potrebna tudi primerna strokovna 

usposobljenost. Poklic tolmač ZJ je relativno mlada stroka. Do nedavnega so tako pri nas kot 

v svetu gluhim tolmačile osebe, ki so jim bile blizu. Največkrat so bili to otroci gluhih staršev, 

imenovani tudi CODA (Children of Deaf Adults), katerih materni jezik je bil ZJ. Njihovo 

sporazumevanje z gluhimi osebami je bilo sicer na zavidljivem nivoju, vendar še vedno 

omejeno na kretnje, ki so jih uporabljali v družini, in ni dosegalo nivoja znanja 

profesionalnega tolmača (Bućko, 2013). Od šestdesetih let naprej so se najprej v ZDA, 

http://www.tolmaci.si/?id=3&c=22
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kasneje pa tudi drugod po zahodnih državah standardi znanja tolmačenja zviševali. Začelo se 

je sistematsko izobraževanje tolmačev ZJ (Pribanić, 2009). 

 

2.10.5. Zgledi izobraževanja tolmačev po svetu 

 

Prvo formalno izobraževanje tolmačev ZJ se je začelo leta 1964 v Združenih državah 

Amerike z ustanovitvijo Registra tolmačev znakovnega jezika za gluhe (Registry of 

Interpreters for the Deaf - RID) pri Ball State University v Indiani. Ta organizacija ima tudi 

danes ključno vlogo pri vzpostavljanju nacionalnih standardov strokovnih znanj in spretnosti, 

saj usposablja prevajalce in tolmače ZJ in jih certificira (Pribanić, 2009).  

Da kandidat v ZDA pridobi diplomo tolmača/tolmačice ameriškega ZJ, mora opraviti tridelni 

izpit, ki obsega:  

1. Splošno znanje s področja tolmačenja. 

2. Z intervjujem in na podlagi praktičnega tolmačenja ugotavljajo etično primernost 

kandidata, ki želi postati tolmač/ tolmačica ZJ.  

3. Uspešno opravljen izpit iz spretnosti tolmačenja, ki je sestavljen iz intervjuja in praktičnega 

dela.  

Kandidati pridobijo diplomo, če dosežejo ali presežejo minimalne profesionalne standarde, ki 

so potrebni za izvajanje tolmačenja v različnih življenjskih situacijah (National Interpreter 

Certification). 

Register tolmačev za gluhe (RID) zvišuje izobrazbene pogoje za pridobitev diplome, saj se  

od leta 2012 zahteva univerzitetna izobrazba. Že diplomirani tolmači z nižjo izobrazbeno 

stopnjo morajo do leta 2016 pridobiti univerzitetno izobrazbo (Educational Requirement 

Changes on July 1, 2012). 

V ZDA nudijo univerze podiplomske programe za usposabljanje in izobraževanje tolmačev 

ZJ z  različnimi specializiranimi področji (Interpreter Education Program). 

V organizaciji RID zahtevajo od diplomiranih tolmačev permanentno izobraževanje. Vsak 

diplomirani tolmač mora v ciklu 4 let obvezno nameniti 80 ur izobraževanju, če želi obdržati 

diplomo. Svoje znanje izpopolnjuje in nadgrajuje na teoretičnem in praktičnem področju. Vsa 
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izobraževanja, ki se jih udeležujejo diplomirani tolmači, se dokumentirajo in so jim na voljo 

kot reference na karierni poti. S permanentnim izobraževanjem tolmači zbirajo kreditne točke 

(1 kreditna točka – 10 ur izobraževanja), ki si jih lahko pridobivajo na različne načine: z 

udeležbo na  izobraževanjih, ki jih organizira RID, z udeležbo na predavanjih na fakultetah s 

področja splošnih lingvističnih in kulturnih študij ali teoretičnih in praktičnih študij iz ZJ, z 

izbiro specializiranih študij, ki vključujejo tolmačenje v različnih situacijah (s področja prava, 

zdravstva itd.), z udeležbo na predavanjih iz drugih splošnih znanosti. Tolmači imajo tudi 

možnost, da v dogovoru z RID-om sami organizirajo izobraževanje, pišejo članke, opravijo 

raziskave (The integrity of RID Certification requires a commitment to life-long learning). 

RID je edina organizacija v ZDA, ki podpira rast in razvoj stroke, zaposluje tolmače, 

izobražuje javnost o njihovi vlogi in prispeva k izenačevanju možnosti za gluhe, naglušne in 

gluho-slepe ljudi (Pribanić, 2009). 

Pridobitev poklica tolmača ZJ ni možna samo v ZDA, temveč tudi v nekaterih evropskih 

državah, med katerimi sta tudi Velika Britanija in Slovenija. V Veliki Britaniji poteka 

usposabljanje za pridobitev poklica tolmač/tolmačica ZJ na podiplomski ravni in traja različno 

dolgo, od dveh do treh let. Izjema je škotska univerza Heriot Watt, kjer študij za tolmača 

poteka na diplomski ravni. Njihov program je osredotočen na uporabne jezikovne veščine 

tolmačenja, študij komunikacije, lingvistike in študije o gluhoti. Posebnost njihovega 

programa je ta, da študentje v času svojega izobraževanja opravljajo prakso v organizacijah, 

ki delajo na področju gluhote, ali si izberejo študij v tujini pri partnerskih univerzah. Četrto 

leto imajo študentje možnost, da sodelujejo s profesionalnimi tolmači. Po štirih letih 

izobraževanja in usposabljanja diplomirajo iz britanskega ZJ in se vpišejo v register tolmačev 

(British Sign Language Interpreting; Translating and Applied Language Studies). 

V Veliki Britaniji preverja znanje in vodi register tolmačev za ZJ (The National Registers of 

Communication Professionals working with Deaf an Deafblind People, v nadaljevanju 

NRCPD). Ta je nastal s preoblikovanjem prejšnje organizacije, ki je imela 121 tolmačev. Ti  

so morali ob tej reorganizaciji v roku petih let opraviti izpite za nov, višji nivo izobrazbe. 

Prišlo je do velikega osipa, saj jih je po končanem preverjanju znanja ostalo samo še 62, 

vendar se je zatem začelo njihovo število postopoma višati, kar potrjuje dolgoročno 

upravičenost odločitve NRCPD (History of registration). 

Če želijo tolmači obdržati svoj profesionalni naslov, morajo vsako leto določiti svoje 

profesionalne razvojne cilje, jih uresničevati in preko računalniškega sistema dokazovati 
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organizaciji NRCPD. Na podlagi teh dokazil organizacija vodi in svetuje svojim članom 

smernice razvoja (Revalidation).  

 

2.10.6. Izobraževanje tolmačev v Sloveniji  

 

Leta 2002 prizna ZUSZJ obenem s pravico gluhih do tolmača uradno ta poklic. Pred tem je 

usposabljanje in preverjanje njihovega znanja potekalo na interni ravni v okviru aktivnostih 

ZDGNS. Tedanje aktivnosti tolmačev so se odvijale na društveni, civilno-družbeni ravni, 

sicer relativno kakovostno, vendar pa storitev ni bila enako dostopna vsem gluhim v državi. 

Na pobudo Združenja tolmačev so poklic tolmača uvrstili v sistem nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij (Holec 2009 in Poklicna kvalifikacija tolmač). 

ZZTSZJ izvaja postopek certificiranja po merilih, ki so določeni s Katalogom standardov 

strokovnih znanj in spretnosti, kot je z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 

urejeno za vse poklicne kvalifikacije (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur. l. RS, 

št. 1/07, uradno prečiščeno besedilo in 85/0). 

Poleg certificiranja kandidatov za tolmače vodi ZZTSZJ tudi program usposabljanja. Do leta 

2013 je ta program trajal eno šolsko leto, oz. devet mesecev, v šolskem letu 2013/14 pa se je 

podaljšal na dve leti. S tem se je Slovenija približala programu usposabljanja v Veliki 

Britaniji in ZDA s to razliko, da tam od kandidatov za tolmače zahtevajo kot pogoj zaključeno 

univerzitetno izobrazbo, medtem ko je v Sloveniji še vedno dovolj srednješolska izobrazba. 

Slovenski standardi za pristop k certificiranju so primerljivi s tistimi v tujini. S pogovorom 

ugotavljajo socialne in psiho-fizične lastnosti, kot so »strpnost, nepristranskost, veselje do 

dela z ljudmi, empatija, spoštovanje človekovega dostojanstva, sprejemanje različnosti, 

čustvena in osebnostna stabilnost, sposobnost razmejevanja med osebnimi in delovnimi 

problemi.« Potrebno je tudi zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju (Program 

usposabljanja za pridobitev poklica tolmač/tolmačica SZJ). 

Usposabljanje kandidatov traja štiri semestre, predavanja potekajo dva dni v tednu. V prvem 

letu kandidat pridobi znanja iz študij o gluhih, psihologije odraslih, neverbalne komunikacije 

in pantomime. Uči se SZJ in veščine tolmačenja le-tega v slovenski govorni jezik in obratno 

ter poznavanje razlik med njima. V drugem letu so dodane vsebine iz retorike in poznavanje 

temeljnih aktov s področja delovanja Združenja tolmačev. Udeleženci izobraževanja se 
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temeljito seznanijo s Kodeksom poklicne etike in z zakonodajo s področja socialnega in 

invalidskega varstva. Izpopolnjujejo se v veščinah tolmačenja iz SZJ v govorni jezik in 

obratno ter se seznanijo z mednarodnimi kretnjami. Usposabljanje kandidati zaključijo z 

izpitom pri Državni izpitni komisiji in si tako pridobijo poklic tolmač/tolmačica SZJ (Program 

usposabljanja za pridobitev poklica tolmač/tolmačica SZJ). 

 

2.10.7. Certificiranje tolmačev od leta 2004 do leta 2014 

 

Tudi v Sloveniji so bil prvi certificirani tolmači večinoma otroci gluhih staršev, ki so že pred 

sprejetjem ZUSZJ tolmačili v okviru društvenih dejavnosti. Tako je bilo leta 2004 

certificiranih 25 tolmačev, kar je izboljšalo dostop do storitve tolmačenja gluhim po Sloveniji. 

V sledečih letih je bilo kandidatov, ki so si želeli pridobiti ta poklic, manj. Tako se je od leta 

2007 do leta 2011 izobraževalo 29 kandidatov, k certificiranju jih je pristopilo 9, certifikat pa 

je pridobilo samo 6 kandidatov (Interni viri ZZTSZJ, 2014). 

 

Tabela 2.3: Skupno število tolmačev v letu 2014 in njihova razporeditev po regijah: 

Območje  Število tolmačev v letu 2014 

Ljubljana z okolico 27 

Gorenjska 4 

Posavje, Celjsko, Velenjsko in Koroško 

območje 

5 

Severna Primorska in Koper 5 

Dolenjska  4 

Štajerska 5 

Prekmurje 1 

Skupaj 46 

 

Vir: Prirejeno po Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2014 
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2.10.8. Vloga tolmača v procesu visokošolskega izobraževanja gluhih 

 

S sprejetjem ZUSZJ in z njim pravice do tolmača, se je povečalo tudi število gluhih 

študentov, saj imajo sedaj več možnosti, da uspešno zaključijo študij. V tujini se je proces 

vključevanja gluhih v visokošolski študij začel že desetletja prej. Medtem ko so v 50-ih in 60-

ih letih le redki gluhi posamezniki študirali izven izobraževalnih ustanov za gluhe, je bilo v 

študijskem letu 1999/2000 v ZDA na različne fakultete vpisanih 23.000 gluhih študentov 

(Marschark, in drugi, 2005). S porastom števila gluhih študentov na fakultetah se je povečala 

potreba po tolmačih. 

Tolmač je tisti, ki naj bi zagotavljal izobraževanje gluhih študentov v jeziku, ki je za njih 

najprimernejši, in omogočal njihovo sodelovanje s profesorji in sošolci (Kathy, 2000). 

Raziskovalci opažajo, da predstavlja tolmačenje v univerzitetnem okolju velik izziv tako za 

tolmača kot tudi za gluhega študenta. Nepier (2004) v svoji študiji prouči vse dejavnike, ki 

vplivajo na proces tolmačenja. Eden izmed ključnih pogojev je univerzitetna izobrazba 

tolmačev, saj jim je tako akademski diskurz bližji. Tolmač je posrednik med dvema kulturama 

in jezikoma, zato mora oboje čim bolje poznati. Pri svojem delu na univerzi mora upoštevati 

neposredno okolje, udeležence predavanja, prepoznati mora bistvene točke profesorjevega 

sporočila in način njegovega predavanja. Upoštevati mora tudi norme akademskega okolja. 

Vsi ti dejavniki vplivajo na njegov način prevajanja. Tolmač naj bi bil prilagodljiv glede na 

kontekstualne in situacijske različnosti. Če tolmač nima univerzitetne izobrazbe, se postavlja 

vprašanje o strategijah, ki jih lahko uporabi, kadar deluje v njemu nepoznanem okolju. 

Besedila, ki se govorijo na univerzah, se zgledujejo po pomensko zelo zgoščenih, pisnih 

tekstih in predstavljajo za tolmača dodaten izziv, saj gluhemu študentu pisni jezik ni tako 

blizu, kot je slišečim študentom. Tolmač mora dešifrirati pomen teksta in se v trenutku 

odločiti, katere besed bo izpostavil in na kakšen način jih bo tolmačil (Nepier, in drugi, 2004).  

Nemogoče je, da bi tolmač obvladal vsa področja, na katerih tolmači. Zaradi raznolikosti 

predmetov na univerzah je pogosto primoran tolmačiti predmete nepoznane vsebine včasih 

povsem nepripravljen. V primeru, ko je njegov izobrazbeni nivo nižji od stopnje, za katero naj 

bi tolmačil, naj dela ne bi sprejel. Nepier (2004) navaja primer kolapsa tolmačenja, ko je 

nepripravljeni tolmač izgubil rdečo nit predavanja zaradi dodatnega pojasnjevanja nepoznane 

kretnje. Po njenem mnenju se to pri predhodni pripravi tolmača na predavanje ne bi zgodilo 

(Nepier in drugi, 2004). Tolmač naj bi sodeloval s profesorjem in tako dobil jasno sliko o 
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vsebini, se seznanil s terminologijo in ciljem predavanja. Ker to največkrat časovno ni 

uresničljivo, je tolmačeva naloga, da si priskrbi zapiske predavanj (Kathy 2000). Čeprav je 

predpriprava pogoj za uspešno tolmačenje, je poleg tega zelo pomemben tudi odnos, ki ga 

tolmač vzpostavi s profesorjem, da mu le-ta v kočljivih situacijah lahko priskoči na pomoč, 

npr. ponovi že povedano. 

Dodatne aktivnosti tolmača na univerzah so tolmačenje na vajah, seminarjih in pri drugih 

aktivnostih, ki se jih študent udeležuje v okviru svojega študija. Idealno bi bilo, če bi se 

tolmači na fakultetah menjali glede na svojo specializacijo (Nepier in drugi, 2004). 

 Tolmač se mora zavedati svoje vloge v izobraževalnem okolju in dejstva, da so gluhi 

študentje v slabšem položaju od slišečih študentov. Vsi študentje, tudi slišeči, so lahko brez 

predznanja o določeni snovi. Tolmač se sooča z nalogo, kako poskrbeti za prevod, ki bo 

jezikovno in kulturno prilagojen gluhemu študentu, s tem da bo vključeval pomenske 

ekvivalente iz ZJ. Hkrati mora omogočiti gluhemu študentu dostop do specializirane 

terminologije, ki mu bo omogočila razumevanje predmeta in pomagala pri opravljanju izpitov 

(Nepier in drugi, 2004).  

Tolmač se odloča za način tolmačenja glede na poznavanje gluhega študenta, njegovega 

znanja jezika, tako znakovnega kot govornega, in tudi svojega in študentovega poznavanja 

predmeta tolmačenja. Nepier (2004) izpostavi dva stila tolmačenja, simultano tolmačenje in 

tolmačenje v jeziku gluhih. Simultano tolmačenje ali dobesedni prevod sledi izvirni jezikovni 

strukturi teksta, medtem ko je tolmačenje v jeziku gluhih proces, pri katerem se koncepti in 

pojmi tolmačijo iz enega jezika v drugega. Pri tem se vključuje kulturne norme in vrednote 

gluhe manjšine, znanje o teh vrednotah in tudi iskanje jezikovnih in kulturnih ekvivalentov. 

Nekateri avtorji menijo, da je na univerzah najprimernejše dobesedno tolmačenje, saj naj bi s 

tem gluhemu študentu omogočili dostop do akademskega govornega jezika. Tako naj bi pri 

vsebinah, ki imajo veliko strokovne terminologije, tolmač uporabljal dobesedni prevod s 

pomočjo artikulacije in prstne abecede. Avtorica te študije zagovarja tako tolmačenje po 

gluho  kot tudi dobesedni prevod (Nepier in drugi 2004).  

Tolmači imajo povezovalno vlogo pri interakciji gluhih študentov z ostalimi udeleženci 

predavanja, tako profesorjem kot tudi slišečimi kolegi. Gluhi študentje so večkrat izločeni iz 

interakcije v predavalnici in pri tem doživljajo občutke osamljenosti in nerazumljenosti. Da bi 

se gluhi študentje čim bolj socialno integrirali in s tem lažje vključili v proces izobraževanja, 

mora tolmač tolmačiti, kar vpraša ali pove študent profesorju ali ostalim študentom in 
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obratno. Na ta način tolmač povezuje vse udeležence in doseže, da se gluhi študent počuti 

enakovrednega (Kathy, 2000). To predstavlja dodaten izziv za tolmača, saj se mora, npr. pri 

diskusijah, odločati, kaj bo tolmačil, kajti istočasno ne more vsega (Nepier in drugi, 2004). 

 

2.10.9. Učinkovitost tolmačenja na fakulteti 

 

Zgoraj obravnavana študija izpostavi predvsem zahteve, katerim mora zadostiti tolmač, da bi 

uspešno opravljal svoje delo v univerzitetnem okolju. Študija, ki sledi, pa kaže na to, da samo 

tolmač še ne more zadostiti vsem potrebam, ki jih imajo gluhi študentje.  

S pravico do tolmača in tolmačenja predavanj se je povečalo število gluhih študentov tako v 

ZDA kot tudi drugod v Zahodnem svetu. Še vedno je premalo raziskav o tem, kako so 

študentje pripravljeni na tolmačenje na fakultetah in če jim samo tolmačenje predavanj nudi 

enako dostopnost do znanja, kot ga imajo njihovi slišeči vrstniki. Redke raziskave na to temo 

dokazujejo nasprotno (Marschark in drugi, 2005). Gluhi študentje se razlikujejo od slišečih 

študentov po tem, da so si med seboj zelo heterogeni. Ker ima velika večina gluhih študentov 

slišeče starše, imajo lahko nekateri pomanjkljivo znanje ZJ in tudi govornega jezika, kar 

pomeni slabšo pripravljenost na univerzitetno okolje v primerjavi s slišečimi vrstniki. 

Marschark (2005) omenja različne študije, ki so jih naredili, da bi ugotovili, koliko so gluhi 

študentje razumeli tolmača in kaj so se naučili. V teh študijah so upoštevali različne 

dejavnike, ki bi lahko vplivali na proces razumevanja gluhih študentov. Tako so bili vključeni 

podatki o stopnji znanja znakovnega kot tudi govornega jezika pri gluhih študentih, 

demografski podatki o tem, iz kakšnih družin prihajajo ti študentje (ali so otroci gluhih ali 

slišečih staršev, kdaj so oglušeli), njihove preference glede načina tolmačenja. Primerjali so 

tudi njihovo razumevanje glede na to, ali je bila vsebina podana v ZJ ali v pisni obliki. 

Rezultati teh študij so proti pričakovanjem pokazali, da razumevanje gluhih ni toliko odvisno 

od zgoraj naštetih dejavnikov. Nekoliko boljše rezultate pri razumevanju so dosegli samo 

gluhi študentje, ki jim je bil ZJ materni jezik, ko jim je bilo predavanje tolmačeno po gluho. 

Ena izmed pomembnejših ugotovitev je bila, da na razumevanje tolmačenja vpliva tudi 

kompleksnost interakcije med gluhim študentom, tolmačem in samim okoljem. Vendar avtor 

ugotavlja, da so se dosedanje študije izogibale primerjanju gluhih študentov s slišečimi in so 

bolj poudarjale raziskovanje razlik med gluhimi samimi. Zato je izvedel študijo, v kateri je 

poskušal združiti vse idealne pogoje (visokokvalificiran, izkušen tolmač, dobra navezava med 
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gluhim študentom in tolmačem itd.). Želel je ugotoviti, ali bodo rezultati razumevanja gluhih 

študentov primerljivi s slišečimi in ali »idealno« tolmačenje omogoča gluhim študentom 

resnično enakovreden dostop do znanja. Rezultati so pokazali, da je bilo razumevanje gluhih 

očitno nižje od slišečih. Tudi če so bili prisotni izkušeni in visokokvalificirani tolmači, ki so 

se predhodno seznanili z gluhimi študenti in njihovimi potrebami in se jim poskušali 

prilagoditi, gluhi niso dobili istega znanja kot slišeči. Rezultate poskuša pojasniti s slabo 

predhodno izobrazbo gluhih, saj je že sam osnovnošolski in srednješolski izobraževalni sistem 

slabo prilagojen njihovim potrebam in jim da premalo predznanja, da bi se lahko enakovredno 

vključili na visokošolsko raven. Drugi vzrok vidi v dejstvu, da kakršnokoli podajanje 

informacij preko posrednika ni primerljivo z direktnim stikom profesorja s študentom. 

Zavzema se za nadaljnje raziskave, ki bi prispevale k boljšemu razumevanju pomena dodatnih 

podpornih dejavnosti, kot sta zapisnikarstvo in tutorstvo, ki bi študij razširile izven 

predavalnic. Velika verjetnost je, da na učenje vplivajo tudi psihološki dejavniki, in sicer 

občutek pripadnosti, motiviranosti in udobja, ki bi v bodoče lahko postali predmet raziskav 

(Marschark in drugi, 2005). 

Marschark ugotavlja, da so prejšnje študije z zanemarjanjem primerjanja pridobljenega znanja 

med gluhimi in slišečimi študenti posredno diskriminirale gluhe študente, ker so s tem 

prispevale so k neprepoznavanju njihovih realnih potreb. S svojo študijo je pripomogel k 

enakovrednejšemu obravnavanju gluhih študentov (Marschark in drugi, 2005). 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

Razvidno je, da se v tujini že raziskuje na temo tolmačenja na področju visokošolskega 

izobraževanja gluhih. Ker smo v Sloveniji šele pred kratkim začeli pravno uresničevati 

pravice gluhih do enakih možnosti tudi pri izobraževanju in je število gluhih študentov še 

vedno zelo nizko, takšnih raziskav pri nas še ni. Kljub temu da se po številu gluhih na 

univerzah ne moremo primerjati z ZDA, pa se srečujemo s primerljivimi težavami, ki jih z 

raziskavo želim osvetliti.  
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3.1. Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Področje raziskave je manjšina gluhih. Problem, ki ga želim izpostaviti je dostopnost do 

visokošolske izobrazbe s pomočjo tolmača za SZJ. S sprejetjem ZUSZJ in z njim pravice do 

tolmača imajo gluhi študentje več možnosti, da uspešno zaključijo študij. Glede na to, da ima 

tolmač v izobraževalnem procesu gluhih veliko vlogo, želim raziskati zahtevnost njegovega 

dela, njegovo profesionalno usposobljenost ter opredeliti težave, s katerimi se srečuje pri 

svojem delu. Zanima me tudi, v kolikšni meri se po ZUSZJ zajamčena pravica uresničuje v 

praksi in s kakšnimi težavami se srečujejo gluhi študentje.  

 

3.2. Raziskovalna vprašanja 

 

Naslednja raziskovalna vprašanja naj bi osvetlila raziskovalni problem:   

- Katera znanja in veščine potrebujejo tolmači SZJ za kvalitetno tolmačenje gluhim 

študentom? 

- Kako je v Sloveniji urejeno izobraževanje tolmačev in ali jim omogoča pridobitev 

ustreznih kompetenc tudi za tolmačenje gluhim študentom na fakultetah? 

- S kakšnimi težavami se srečujejo tolmači za SZJ na področju visokošolskega 

izobraževanja gluhih? 

- V kolikšni meri ZUSZJ uresničuje pravico gluhih študentom do tolmača? 

- S kakšnimi izkušnjami se srečujejo gluhi študentje na področju visokošolskega 

izobraževanja? 

 

3.3. Cilji raziskave 

 

Zanimajo me dejavniki, ki vplivajo na delo tolmača na področju visokošolskega 

izobraževanja gluhih glede na njegovo splošno izobrazbo, potrebna specialna znanja, veščine 

in lastnosti in glede na specifičnost univerzitetnega okolja. Želim tudi ugotoviti, kje in zakaj 

prihaja do največjih težav ter kakšne so možnosti za njihovo reševanje. 
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Poleg dejavnikov, ki vplivajo na samo delo tolmača, želim raziskati tudi širše, zunanje 

dejavnike, ki vplivajo na proces izobraževanja gluhih študentov (slabo predznanje gluhih 

študentov, neplačevanje stroškov tolmačenja s strani univerz). 

 

3.4. Metodologija: strategija, obseg in metoda raziskovanja 

 

Zaradi maloštevilnosti gluhih, ki so vključeni v visokošolsko izobraževanje, izberem  

kvalitativno raziskavo. Kvalitativna raziskava tudi sama po sebi nudi možnost poglobljenega 

uvida v problematiko, saj nam lahko odpre nova problemska polja, osebni stik pa omogoči, da 

z zaznavo čustvenih stanj intervjuvancev dobimo dodatne vpoglede v raziskovano področje 

(Mesec, 1989). 

Kot metodo raziskovanja uporabim polstrukturirani odprti intervju, saj so gluhi specifična 

populacija, s katero najlažje navežeš stik z individualnim pristopom. Glede na problem, ki ga 

proučujem, želim z izborom intervjuvancev predstaviti različne zorne kote. Svoj pogled na 

problematiko predstavita dve tolmačici z izkušnjami tolmačenja na fakultetah, dva gluha 

študenta in direktorica ZZTSZJ, ki skrbi za certificiranje in nadaljnje izobraževanje tolmačev.   

Vprašanja za intervjuje so pripravljena vnaprej glede na temo, ki me zanima, s tem da jih 

puščam še vedno dovolj odprta, da intervjuvancu dajo možnost, da se razgovori o aktualni 

problematiki, hkrati pa imam tako tudi sama možnost, da postavim podvprašanja glede na 

razvoj intervjuja (Mesec 1998; Tratnik 2002). 

Intervjuja s tolmačicami naredim v letu 2011, intervjuje z direktorico ZZTSZJ in gluhima 

študentoma  pa v aprilu  2014. 

Intervjuje s tolmačicama in direktorico ZZTSZJ posnamem in naredim transkript, pri 

intervjujih z gluhima študentoma snemanje zaradi njunega načina komunikacije ni možno, 

zato si njune odgovore na zastavljena vprašanja zapišem.  
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3.4.1. Postopek kodiranja 

 

Besedilo intervjujev prepišem, uredim in po postopku odprtega kodiranja razčlenim na 

sestavne dele, iz katerih dobim enote kodiranja − pojme, ki jih povežem z deli besedila. 

Besedilo, ki je povezano z ustreznim pojmom, ločim od ostalega besedila s tem, da ga 

obarvam z določeno barvo, in tako organiziram podatke. Pojme združim v višje abstraktne 

enote – kategorije, ki jih nato interpretiram s pomočjo pripadajočih pojmov (Mesec, 1998). 

Kot pomoč pri medsebojnem povezovanju kategorij in oblikovanju teorije uporabim 

paradigmatski model, ki sta ga izdelala Glaser in Strauss. Glaser - Straussova shema  

kategorije razvrsti v domnevne odnose in tako oblikuje začasni teoretični okvir. Kategorije so 

povezane po naslednjem vrstnem redu: vzročni pogoji → pojav → kontekst → intervenirajoči 

pogoji → strategije akcije ali interakcije → posledice (Mesec, 1998). 

Po Mesecu je pojav osnovna kategorija tega modela, vse druge kategorije se navezujejo na to 

osrednjo kategorijo. Ker je osrednja tema diplomske naloge tolmač za SZJ na področju 

visokošolskega izobraževanja gluhih in težave, s katerimi se srečuje pri svojem delu, za pojav 

izberem kategoriji Izkušnje tolmačev in Potrebno znanje, veščine in lastnosti tolmačev. 

Vzročni pogoji so dogodki ali pojavi, ki vodijo do osrednjega pojava. Sem spadata kategoriji 

Prednosti in slabosti sprejetega ZUSZJ in Ustreznost izobrazbe. Kontekst predstavlja širše 

pogoje, v katerih se dogaja vzročno-posledični odnos in ga predstavljajo kategorije 

Predznanje študentov, Interakcija gluhih študentov s sošolci in profesorji ter Splošna 

organizacija dela tolmačev. Intervenirajoči pogoji spreminjajo začetne pogoje. Ker menim, da 

izobraževanje tolmačev bistveno prispeva k izboljšanju visokošolskega izobraževalnega 

procesa gluhih, izberem kot intervenirajoči pogoj kategorijo Izobraževanje tolmačev. 

Strategije so posledica osrednjega pojava, v mojem primeru predstavlja to kategorija 

Reševanje težav, povezanih s specifičnim delom tolmača, posledice pa so namerni ali 

nenamerni rezultati teh strategij. Za posledico izberem kategorijo Alternativne rešitve, ki sicer 

ne ustreza popolnoma temu paradigmatskemu modelu, saj ne opisuje nekih konkretnih 

posledic, pač pa nakazuje možnost nadaljnjega razvoja na tem področju (Mesec, 1989). 
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3.5. Interpretacija rezultatov 

 

3.5.1. Spremembe po sprejetju ZUSZJ  

 

S sprejetjem ZUSZJ se je gluhim osebam izboljšala kvaliteta življenja, saj jim je zajamčena 

pravica do tolmača olajšala dostop do informacij tako v javnem družbenem življenju kot tudi 

na privatnem področju. Zakon se tudi v praksi uresničuje, čeprav se zaradi nepoznavanja ZJ in 

problema gluhote še vedno dogaja, da ponekod, kot npr. v zdravstvu, zavračajo tolmača. To 

izpostavi v intervjuju tudi ena od tolmačic:  

Veliko ljudi ne jemlje znakovni jezik kot tuj jezik, ampak si mislijo, da so tako 

sposobni, da se bodo znali že sami sporazumevati z gluho osebo. Zato se včasih zgodi, 

da ne želijo zraven tolmača, gluha oseba pa se ga boji zahtevati. Predvsem na 

področju zdravstva se dogaja, da mislijo, da si bodo z gluho osebo pisali, pa bo šlo. 

Vendar moram na tem mestu poudariti, da ima veliko gluhih, predvsem tistih 

neizobraženih, probleme z razumevanjem slovenskega jezika.  

Z zakonom se je začel uveljavljati tudi nov poklic tolmač/tolmačica SZJ ter sistemsko 

usposabljanje zanj. Pred tem je delo tolmačev potekalo v okviru društvenih dejavnosti in bilo 

prilagojeno takratnim razmeram. Danes je njegovo delo visoko kvalificirano, saj nastopa npr. 

na TV oddajah, seminarjih, konferencah, na visokošolskih ustanovah.  

To, da lahko gluhi študent spremlja predavanja pretolmačena v SZJ, je pomemben korak k 

izboljšanju dostopa do izobraževanja za gluhe. Pred tem gluhi študentje niso imeli možnosti, 

da bi razumeli vsebino predavanj in vaj, počutili so se osamljene in odrinjene in zaradi vseh 

teh težav je redko komu uspelo končati študij. O tem pove gluhi študent v intervjuju 

naslednje: »Kot sem že povedal, je bil moj največji problem, da nisem razumel vsebine 

predavanj. Tudi s sošolci se nisem družil, saj oni niso razumeli mene, jaz pa njih ne. Počutil 

sem se osamljenega in odrinjenega.« 

V Sloveniji usposablja in vodi postopek certificiranja tolmačev ZZTSZJ. S certifikatom 

pridobi  tolmač osnovno znanje. Zaradi obilice novih pojmov, s katerimi se srečuje pri svojem 

delu, prihaja do zahteve po nadgradnji znanja. 
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Gluhi študentje imajo na račun tolmačevega dela veliko pohval, po njihovem mnenju so 

tolmači odlični in večinoma dobro pripravljeni, vendar hkrati poudarjajo, da je njihova 

dolžnost redno permanentno izobraževanje, samoizobraževanje in učenje novih kretenj. 

 

3.5.2. Posebnosti tolmačenja v visokošolskem okolju 

 

Ker se del pravice iz zakona nanaša tudi na dostopnost do tolmača na univerzah, so se začela 

pojavljati številna nova vprašanja, ki so specifična prav za to področje.  

Po izkušnjah tolmačev kot tudi gluhih študentov je tolmačenje na fakultetah za tolmača zelo 

zahtevno in naporno. Srečuje se s specifičnimi vsebinami, ki so zanj večinoma nove. Pogosto 

mu manjkajo kretnje za strokovne izraze, saj SZJ ne sledi slovenščini. Zgodi se, da gluhi 

študent ne pozna področja predavanja, kar dodatno oteži delo tolmača, saj mora celotno 

vsebino parafrazirati, in če sam te vsebine ne pozna, je njegovo delo še težje. V primeru, da 

ima študent predznanje o vsebini in razume strokovne izraze, lahko tolmač prevaja 

dobesedno. Za uspešno tolmačenje ZJ je zelo pomembno, da tolmač dobro pozna gluho 

osebo, njeno znanje slovenščine in ZJ ter tudi predznanje s področja, ki se tolmači, kajti le 

tako se lahko prilagodi potrebam gluhega. V primerjavi s prevajalcem tujega jezika se mora 

tolmač SZJ nenehno ukvarjati s tem, koliko gluha oseba dejansko razume vsebino 

povedanega, kar prispeva k njegovi dodatni obremenjenosti. K utrujenosti prispeva tudi 

celodnevno tolmačenje različnih vsebin. Iz intervjuja lahko razberemo tudi, da gluhi študent 

opazi njegovo preobremenjenost in mu skuša olajšati delo s tem, da mu ne postavlja  dodatnih 

vprašanj. 

Da bi tolmač dobro opravljal svoje delo na tako zahtevnem področju kot je visokošolsko 

izobraževanje gluhih, mora pridobivati in razvijati določena znanja, veščine in lastnosti. 

Za poklic tolmač/tolmačica SZJ se navadno odločajo ljudje, ki imajo visoko afiniteto do 

drugačnosti, razvito empatijo ter zanimanje za ZJ. Ker je delo tolmača SZJ za razliko od 

drugih prevajalcev vezano na primerno interakcijo z gluho osebo, se od njega pričakuje velika 

stopnja zrelosti in odgovornosti. Glede na to, da je gluha skupnost zelo majhna in da tolmač 

pri svojem delu posega tudi na intimna področja gluhe osebe, naj tega zaupanja ne bi 

izkoristil. Ker predstavlja tolmač gluho manjšino in jo povezuje s slišečim svetom, je zelo 

pomembno, na kakšen način bo to svojo vlogo odigral.  
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Na fakulteti tako predstavlja vez med gluhim študentom in profesorji kot tudi slišečimi 

sošolci. Včasih mora prekiniti profesorja, če vidi, da gluhi študent ni razumel vsebine 

predavanj. Ker je gluhi študent v veliki meri vezan na tolmačevo pomoč, je zelo pomembno 

tudi tolmačevo razpoloženje. Dobro razpoložen tolmač povedano snov bolj zanimivo 

pretolmači in s tem dodatno motivira študenta pri študiju. Gluhi študentje cenijo pri tolmaču, 

da le-ta profesionalno opravi svoje delo, obenem pa da se zna sprostiti in prijateljsko 

poklepetati. Vsa moralna in etična načela, ki naj bi jih tolmač spoštoval pri svojem delu, so 

zapisana v Kodeksu poklicne etike za tolmače.  

Poleg zgoraj omenjenih psihičnih lastnosti mora tolmač razviti tudi znanja in veščine 

povezane s tehnikami tolmačenja, ki so najprimernejše za visokošolsko okolje. Pri svojem 

delu na fakulteti uporablja dva načina tolmačenja: dobesedno tolmačenje, pri katerem vsebino 

predavanj dobesedno pretolmači in si pri tem pomaga s prstno abecedo ter tolmačenje 

prilagojeno ZJ, pri katerem vsebino predavanj parafrazira in ob tem uporablja pantomimo. Pri 

drugem načinu mora biti inovativen pri iskanju sopomenk in izumljanju novih kretenj, včasih 

tudi v dogovoru z gluhim študentom. Pomanjkanje kretenj predstavlja pri tem veliko težavo. 

Iz intervjuja z gluho študentko je razvidno, da je njej bližje tolmačenje prilagojeno ZJ: »Če je 

tolmač razumel vsebino predavanja, je lahko tolmačil po svoje, oz. parafraziral. Če pa vsebine 

povedanega ni razumel, potem je tolmačil dobesedno. Vsekakor je meni bolj všeč prevod, ki 

ga tolmač pove po svoje, to pa zaradi tega, ker je tak prevod bolj prilagojen znakovnemu 

jeziku.« 

 

3.5.3. Kontekstualni dejavniki 

 

Tolmač se na univerzi srečuje s specifičnim okoljem, kjer so zelo pomembni odnosi, ki se 

vzpostavljajo med gluhimi študenti, profesorji in ostalimi študenti. Kot je razvidno iz 

intervjujev, je interakcija gluhih študentov tako s profesorji kot tudi s sošolci zelo odvisna od 

prisotnosti tolmača. Odnos profesorjev in slišečih sošolcev do gluhega študenta je korekten, 

pripravljeni so mu pomagati z zapiski, dopisovanjem po elektronski pošti, z obveščanjem o 

spremembah urnika. Vendar gluhi študent brez tolmača ne razume vsebine predavanj, iz 

zapiskov sošolcev se ne znajde, tudi študij literature mu ne zadostuje. Počuti se odrinjenega in 

osamljenega, tudi sam se izolira od drugih, ker jih ne želi nadlegovati. Kot to ilustrira odgovor 

gluhe študentke na vprašanje, kako bi shajala brez tolmača:  
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Podrl bi se svet! Brez tolmača gluhi študent ne more spremljati predavanja. Na 

predavanju bi lahko samo gledal v zrak, ali pa vsebino povedanega prepisoval od 

sošolca, seveda če bi si le-ta delal zapiske. Če bi bil študent dovolj pogumen, bi šel 

lahko do profesorja in prosil za zapiske. Enkrat sem bila na predavanju brez tolmača, 

doma sem se učila tako, da sem si celo knjigo prepisovala, vendar sem na izpitu padla. 

Profesor je med predavanji razlagal svoje izkušnje, ki pa jih jaz nisem slišala. Poleg 

tega pa je za nas gluhe zelo pomembno, da sledimo vsebini povedanega v svojem 

jeziku – znakovnem jeziku. 

S prisotnostjo tolmača gluhi študent ne pridobi samo razumevanja iz vsebine predavaj, temveč 

tudi potrebno samozavest za aktivnejšo interakcijo s svojim okoljem. 

Čeprav so odnosi na osebnem nivoju korektni, je zaskrbljujoče diskriminatorno ravnanje 

univerz, ki se še vedno izogibajo plačevanju stroškov tolmačenja. Kljub sprejetju ZUSZJ 

prihaja do nejasnosti v interpretiranju zakonskih določil povezanih s plačevanjem stroškov 

tolmačenja na fakultetah, saj univerze trdijo, da obiskovanje predavanj ne sodi k javnim 

postopkom, pri katerih je gluhemu zajamčena pravica do tolmača. Temu ozkemu razumevanju 

zakona oporeka tako ZZTSZJ kot tudi pripravljavec zakona MDDSZ in Vlada RS, vendar pa 

se je sodišče v primeru tožbe s strani gluhega študenta postavilo na stran univerz. Tako ostaja 

pravica gluhih študentov le črka na papirju. V primeru intervjuvanke, gluhe študentke, je 

fakulteta od nje kot pogoj za vpis zahtevala, da sama pokrije stroške tolmača. Kot pravi v 

intervjuju:  

Na predavanjih je bil prisoten tolmač, vendar moram že kar takoj poudariti, da sem 

tolmača na predavanjih plačevala z vavčerji. Kajti na fakulteto so me sprejeli samo 

pod pogojem, če sama poskrbim za plačilo tolmača. To sem doživela kot 

diskriminacijo. Šla sem osebno do dekana in se pritožila nad tem pogojem, povedala 

sem mu, da se počutim diskriminirano, vendar nisem s tem nič dosegla. Ker je bilo 100 

vavčerjev na leto, kolikor mi jih je dodelilo MDDSZ premalo, sem predavanja, pri 

katerih ni bila nujna udeležba, izpustila. 

Stroške tolmača pokrivajo gluhi študentje z vavčerji, ki jih dobijo od MDDSZ za pokrivanje 

potreb tolmačenja izven rednega izobraževanja. Tolmač na podlagi prejetih vavčerjev izstavi 

račun MDDSZ, ki mu plača stroške tolmačenja. Vendar pa ti vavčerji zadostujejo le za 

tretjino vseh predavanj. Čeprav je bilo že veliko dogovarjanja med ZDGNS, ZZTSZJ, 

ministrstvi in univerzami, do rešitve tega problema še ni prišlo. Univerze s svojim ravnanjem 
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diskriminirajo gluhe študente, saj jim kratijo njihovo temeljno pravico do dostopa do 

informacij v njim prilagojeni obliki. V nekaterih primerih jim pomagajo z dodatnimi urami in 

gradivi.  

Gluhe osebe se razlikujejo med seboj tako po nivoju znanja ZJ kot tudi slovenskega jezika. 

Večina gluhih ima težave s slovenščino. Problem predstavlja tudi splošna izobraženost gluhih, 

saj šolski sistem ni primerno prilagojen njihovim potrebam. Že srednješolsko izobraževanje 

ne omogoča gluhemu dijaku spremljanja snovi na njemu razumljiv način, zato prihajajo gluhi 

na univerzo s slabšim predznanjem v primerjavi z njihovimi slišečimi vrstniki. Intervjuvanec 

mi je posredoval svojo izkušnjo iz srednje šole, kjer njegov učitelj ni imel znanja ZJ, zato ni 

razumel vsebine predavanj. Poleg tega so po njegovem mnenju učitelji v srednji šoli preveč 

popustljivi do gluhih pri preverjanju znanja. 

Tolmači so ne nazadnje omejeni z organizacijo svojega dela, saj opravljajo to dejavnost poleg 

službe ali kot samozaposleni. Tako eni kot drugi so preobremenjeni, saj potrebujejo gluhi 

tolmača ob različnih urah, včasih tudi ponoči. Gluhi študent sam stopi v stik s tolmačem 

preko sms-ov. Tolmač se odzove glede na razpoložljiv čas in gluhemu študentu pomaga pri 

iskanju drugega tolmača, če sam nima časa. Če tolmač sprejme tolmačenja, si za nadaljnja 

predavanja rezervira proste termine. V praksi se dogaja, da ima študent različne tolmače. 

 

3.5.4. Izobraževanje tolmačev 

 

Da bi tolmači svoje delo opravljali kvalitetno, jih je potrebno primerno izobraziti tako na 

osnovni ravni usposabljanja kot tudi s permanentnim izobraževanjem. S certifikatom pridobi  

tolmač osnovno znanje. Do nedavnega je v Sloveniji usposabljanje kandidatov za tolmače 

trajalo devet mesecev. Da bi sledili razvoju v Veliki Britaniji in ZDA, kjer se študij za 

tolmača izvaja kot diplomski ali podiplomski program, se je po novem program usposabljanja 

razširil na dve leti. Čeprav je v omenjenih državah pogoj za pridobitev certifikata iz ZJ 

visokošolska izobrazba, je v Sloveniji še vedno dovolj srednja šola. Večina tolmačev, ki so 

tolmačili pred sprejetjem ZUSZJ, je imela srednješolsko izobrazbo in so bili večinoma otroci 

gluhih staršev. Zato je organizator izobraževanja, ZZTSZJ, ki je želel obdržati takratno bazo 

tolmačev, ostal pri zahtevani srednješolski izobrazbi. Vendar pa ima večina današnjih 

tolmačev že visokošolsko izobrazbo. 
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 Da bi dvignili kakovost izobraževanja v programu usposabljanja, sodelujejo kot izvajalci  

gluhe osebe, tolmači z dolgoletnimi izkušnjami kot tudi jezikoslovci. Program naj bi  

usposobil bodoče tolmače tako v veščinah tolmačenja kot tudi v poznavanju razlik med 

jezikom slišečih in ZJ. 

Z namenom, da bi v  program usposabljanja pritegnili čim več kandidatov (npr. otroke gluhih 

staršev, ki že imajo osnovno znanje iz ZJ) in tako pokrili potrebe po tolmačih  po celotni 

državi, so začetno zahtevo po opravljenem tristopenjskem tečaju iz ZJ spremenili v zaželeno 

znanje ZJ.  

Certificiranje tolmačev je v Sloveniji organizirano na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah, ki ne predvideva kot obvezo izvajanje javnega izobraževalnega programa. Ker 

je gluhih oseb v Sloveniji trenutno 919, se zdi sedanji način usposabljanja tolmačev za naše 

razmere primeren. 

Zaradi obilice novih pojmov, s katerimi se srečuje pri svojem delu, prihaja do zahteve po 

nadgradnji znanja se tudi ZZTSZJ zaveda pomembnosti permanentnega izobraževanja 

certificiranih tolmačev. Ker je pri nas tolmač relativno nov poklic, pri katerem se odpirajo 

številna nova področja, ki prinašajo nove, nepoznane termine, je permanentno izobraževanje 

nujno potrebno. Zato ZZTSZJ nudi nadaljnje izobraževanje v obliki raznih delavnic, poleg 

samega izobraževanja pa je to tudi priložnost, da se tolmači seznanijo z dobrimi in slabimi 

praksami svojih kolegov. 

 S strani nekaterih tolmačev se pojavlja potreba po dodatnem izobraževanju v tehnikah 

tolmačenja, da bi se lažje znašli na področjih, ki jim niso blizu. Iz intervjujev je razvidno, da 

je večina tolmačev do svojega znanja premalo kritična in se  izogiba permanentnemu 

izobraževanju. Postavlja se vprašanje, kako jih pripraviti do večje angažiranosti. Do sedaj je 

bila udeležba na izobraževanju prepuščena prosti izbiri posameznika, razmišlja pa se, da bi 

neudeležbo sankcionirali na podlagi določil Kataloga standardov, znanj in spretnosti in 

Pravilnika o disciplinski odgovornosti tolmačev. 

 

3.5.5. Reševanje težav povezanih s specifičnim delom tolmača 

 

Pri tolmačenju na univerzah prihaja do specifičnih problemov in intervjuvanci predlagajo tudi 

nekatere rešitve zanje. Potrebno bi bilo sestaviti seznam splošnih strokovnih izrazov z 
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različnih področjih in jim v dogovoru z gluhimi študenti določiti kretnje. Pomembna je 

tolmačeva predpriprava na predavanje; ko tolmač sprejme tolmačenje, se mora pozanimati o 

vsebini predavanj na internetu, pri profesorju ali gluhem študentu. Pred predavanjem se z 

gluhim študentom pogovori o kretnjah, ki jih bo uporabljal za specifične izraze, in pozanima, 

koliko mu je snov poznana.  

Med predavanjem lahko ustavi profesorja in ga prosi, da ponovno razloži snov, če vidi, da 

študent ne razume. Prav tako lahko po končanem predavanju prosi profesorja za dodatno 

razlago, če se mu zdi potrebna. 

 

3.5.6. Alternativni pristopi 

 

Na podlagi dosedanjih izkušenj so intervjuvanci izoblikovali tudi nekatere predloge za 

alternativne pristope, ki bi pripomogli k reševanju danih problemov. Tako se kaže potreba po 

spodbujanju gluhih študentov k dejavnejši vlogi pri študiju. Gluhi študentje so razpršeni po 

različnih fakultetah, zato se je nemogoče dogovoriti za neke standardne kretnje. Tolmači in 

gluhi študentje bi se morali usesti skupaj in poiskati rešitve. S strani gluhih študentov je bila 

izražena tudi želja po tem, da bi tolmači v njihovi družbi med seboj komunicirali v ZJ. 

Ena od predlaganih rešitev je, da bi predavanja tolmačila dva tolmača, ki bi se menjavala v 

vlogah tolmača in zapisnikarja. S tem bi po eni strani razbremenili preobremenjenega tolmača 

in zadostili nujni potrebi po zapisnikarju. Zaželeno bi bilo tudi, da bi en tolmač spremljal 

gluhega študenta čez cel izobraževalni proces in/ali da bi se tolmači specializirali za različna 

področja tolmačenja. Študentje nujno potrebujejo tudi dodatne ure mentorstva, v kolikor jim 

že niso na voljo. Za uspešen študij je zelo pomembna tudi podpora družine. 

 

4. RAZPRAVA 

 

 

Temeljni vtis, ki izhaja iz izsledkov intervjujev, je, da tolmači svoje delo na področju 

visokošolskega izobraževanja gluhih dobro opravljajo. Tolmač za SZJ je v Sloveniji relativno 
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nov poklic, ki se tudi na področju visokošolskega izobraževanja gluhih šele začenja 

uveljavljati. To področje pri nas še ni raziskano in zaradi majhnega števila gluhih študentov 

lahko pridemo le do subjektivne ocene o njegovi vlogi, ki je ne moremo primerjati s tujimi 

raziskavami. Trdim pa lahko, da je tolmač v procesu visokošolskega izobraževanja gluhih 

nujen pri vseh tistih, ki so uporabniki ZJ. Na to kažeta oba intervjuja z gluhima študentoma 

kot tudi sama socialna struktura gluhih glede na izobrazbo pred uvedbo ZUSZJ. Čeprav zaradi 

danih razmer tega področja ne moremo primerno raziskovati in primerjati s tujimi izsledki, se 

iz intervjujev kažejo določene vzporednice in podobni problemi, s katerimi se srečujemo na 

področju visokošolskega izobraževanja gluhih tako pri nas kot tudi v tujini. 

Eden izmed njih je izobraževanje tolmačev, tako osnovno kot tudi permanentno. Zaradi 

zahtevnosti tolmačenja v univerzitetnem okolju, ki predvideva poznavanje univerzitetnega 

diskurza, se postavlja vprašanje o ustreznosti srednješolske izobrazbe, ki je pri nas pogoj za 

pridobitev poklica tolmač/tolmačica SZJ. Iz študije, ki je predstavljena v teoretičnem delu, je 

razvidno, da je prenizka splošna izobrazba velika ovira pri uspešnem tolmačenju. Zaradi 

takšnih spoznanj so v tujini (ZDA in Velika Britanija) dvignili izobrazbene zahteve na 

univerzitetno stopnjo. Izobraževanje tolmačev je tam organizirano kot podiplomski študij, 

ponekod tudi kot diplomski. V Sloveniji je certificiranje tolmačev organizirano na podlagi 

Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ne predvideva izvedbe javnega 

izobraževalnega programa. Ker tolmač SZJ za uspešno delo potrebuje visokokvalificirana 

znanja in veščine, bi bilo smotrno razmišljati o uvedbi izobraževalnih programov za tolmače v 

okviru visokošolskega izobraževanja. S tem bi se uredila izobrazbena stopnja, ki sedaj ne kaže 

jasne slike o zahtevnosti tolmačevega dela (po Katalogu strokovnih znanj in spretnosti je 

tolmačevo delo označeno kot zelo zahtevno, raven VI) in njegov statusni položaj v družbi.  

V tujini zahtevajo, da tolmači nadgrajujejo svoje znanje s permanentnim izobraževanjem, ki 

je pri njih pogoj za podaljševanje veljavnosti certifikata. Pri nas nadaljnje izobraževanje ni 

tako strogo regulirano in je bilo do sedaj prepuščeno svobodni presoji posameznikov, saj že 

sam pravni okvir ne omogoča odvzema certifikata (Zakon o poklicnih kvalifikacijah). Vendar 

je potreba  po njem izpostavljena tako s strani tolmačic kot tudi s strani direktorice ZZTSZJ in 

gluhe študentke, kar bi posredno lahko nakazovalo na deficite pri znanju in veščinah, ki so 

potrebna za uspešno tolmačenje na visokošolskem področju. Še posebej gre za tehnike 

tolmačenja, saj je pri tolmačenju na univerzah, kot kažejo tudi rezultati študij iz tujine, 

pomembno prepletanje in preklapljanje med dvema različnima stiloma tolmačenja (dobesedno 

tolmačenje in tolmačenje prilagojeno SZJ). Študentje, ki dobro razumejo ZJ, po navadi so to 
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osebe, ki jim je materni jezik ZJ (v mojem primeru gluha študentka), imajo raje tolmačenje po 

gluho in kakor kažejo rezultati po Marscharku (2005), tudi bolje razumejo pretolmačeno snov. 

Po drugi strani pa je iz raziskave Nepierove (2004) razvidna dilema, če ni za gluhega študenta 

primerneje, da se ga spodbuja k učenju strokovne terminologije v jeziku slišečih, kar mu 

lahko pomaga pri lažjem učenju in opravljanju izpitov. Kot je razvidno iz intervjujev, 

predstavlja pomanjkanje kretenj za strokovne izraze pri nas velik problem, ki bi se ga lahko 

rešilo z seznamom strokovnih kretenj (predlog direktorice ZZTSZJ) in skupnim sodelovanjem 

tolmačev in gluhih študentov, npr. v skupini za razvoj SZJ (predloga gluhe študentke in 

tolmačice). 

Izkušnje in raziskave iz tujine kot tudi naše kažejo na nujnost specifičnih prilagoditev 

tolmačevega dela v univerzitetnem okolju. Tako poudarjajo predpripravo tolmačev na 

predavanja, s tem da se seznanijo tako z vsebino (pri profesorju in gluhem študentu ali na 

internetu) kot tudi s študentovim predznanjem ZJ, govornega jezika in predznanjem s 

področja predavanja. Podobno kot v tujini intervjuvanci poudarjajo pomembnost interakcije 

med tolmačem in gluhim študentom, saj predstavlja za razliko od ostalih prevajalcev tolmač 

ZJ vez med gluhim študentom in slišečim okoljem. V tem smislu je tolmačevo delo 

kompleksnejše od prevajalčevega, saj zajema empatično prilagodljivost potrebam gluhega 

študenta. Obenem pa tolmač s svojo naravnanostjo vpliva na počutje in razumevanje snovi pri 

gluhem študentu. Tudi Marschark (2005) ob zaključku svoje študije nakazuje možnosti 

nadaljnjih raziskav o vplivu čustvenih stanj kot so motiviranost, udobje, sprejetost.  

Marschark (2005) primerja gluhe študente neposredno s slišečimi ter jih tako postavlja na 

enakovredno izhodišče. Prejšnje raziskave gluhe študente ločijo od ostalih ter na ta način 

prezrejo njihove dejanske potrebe. Marschak (2005) ugotavlja, da dosegajo gluhi nižje 

rezultate tudi ob izkušenem in prilagodljivem tolmaču. Vzroke išče v predznanju s 

predhodnega šolanja in njihovi slabši pripravljenosti na univerzitetni študij kot tudi v 

posredništvu tolmačenja, ki ne more v celoti nadomestiti direktnega stika študenta s 

profesorjem. Pričujoča kvalitativna raziskava je pokazala, da je eden izmed pomembnih 

kontekstualnih dejavnikov prav slabše predznanje gluhih študentov, saj tako osnovnošolski 

kot srednješolski izobraževalni proces ni prilagojen potrebam gluhih. Prav tako se iz 

intervjujev kaže potreba po zapisnikarju in celo predlog po dveh tolmačih, ki bi izmenično 

tolmačila in delala zapiske.  
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Pomemben kontekstualni dejavnik je vsekakor tudi odnos univerz kot ustanov do gluhih 

študentov in uresničevanja njihovih pravic, ki naj bi jim bile zagotovljene z ZUSZJ. 

Nedorečenosti glede tolmačeve izobrazbe njegov poklic marginalizirajo, nejasne interpretacije 

ZUSZJ s strani univerz in sodstva pa gluhe študente diskriminirajo, kar je razvidno iz 

intervjuja gluhe študentke, ki se je morala obvezati, da bo sama poskrbela za kritje stroškov 

tolmača, da jo je fakulteta  sploh sprejela na študij. 

Zaključim lahko, da smo pri reševanju problematike gluhih in njihovega izobraževanja šele na 

začetku poti. Pred nami je še mnogo odprtih vprašanj in problemov, ki jih bomo morali v 

prihodnosti rešiti, če bomo hoteli, da ne bodo pravice gluhih ostale samo črka na papirju. S 

sprejetjem ZUSZJ in prihodom tolmača na univerzo, četudi je ta problematičen zaradi novosti 

samega poklica, se je gluhim odprla pot k možnosti boljše izobrazbe in s tem kvalitetnejšega 

in polnejšega življenja.  
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PRILOGA 1 

 

Intervju z gluho osebo, ki ni končala študija 

 

1. Obiskovali ste visoko šolo. Koliko časa ste vztrajali pri študiju? Na visoki upravni šoli 

v Ljubljani sem vztrajal tri mesece. Počutil sem se osamljenega, saj sem bil sam gluh med 

slišečimi študenti. Predavanj nisem slišal, profesorjev in sošolcev pa nisem želel 

obremenjevati. To je bil tudi glavni vzrok, da sem tako hitro zapustil študij. 

2. Ali so vam sošolci in profesorji pomagali in na kakšen način? Profesorji so vedeli, da 

sem gluh, tudi sošolce so opozorili na to in jih zaprosili, da mi dajo zapiske in me obvestijo, 

če je kakšno predavanje odpadlo. Sošolci so mi svoje zapiske posojali, vendar me je motilo, 

da so bili zapiski istega predavanja med seboj različni. 

3. Se vam je zdel študij težak in zakaj? Študij se mi je zdel težak. Ko sem jaz obiskoval 

visoko šolo, gluhe osebe še nismo imele priznane pravice do tolmača po Zakonu, tako da sem 

predavanja obiskoval brez tolmača. Brez tolmača pa je zelo težko končati študij, saj nisem 

razumel vsebin iz predavanj, pa tudi na vajah nisem razumel nič. Tudi zapisnikarja bi gluhi 

študentje nujno potrebovali na predavanjih, saj tudi če imaš tolmača ne moraš slediti njemu in 

istočasno delati zapiske. Zapiski so pa nujno potrebni, saj iz njih razbereš, kje profesor daje 

poudarek, kar ti pomaga pri učenju. 

4. S kakšnimi težavami ste se srečevali pri študiju? Kot sem že povedal, je bil moj največji 

problem, da nisem razumel vsebine predavanj. Tudi s sošolci se nisem družil, saj oni niso 

razumeli mene, jaz pa njih ne. Počutil sem se osamljenega in odrinjenega. Opazil sem tudi, da 

gluhi študentje potrebujejo pomoč dodatnih ur, saj težje razumejo vsebino predavanj. Problem 

nastane že v srednji šoli, kjer gluhi dobijo premalo osnove, saj gluhi dijak ne razume učitelja, 

učitelj pa ne zna znakovnega jezika.   

Dogaja se tudi, da učitelji pogledajo gluhemu študentu skozi prste, ko preverjajo nivo 

njegovega znanja. S tako osnovo gre potem gluhi študent na fakulteto, kjer se praviloma 

začne srečevati z večjimi težavami, kot jih ima njegov slišeči sošolec. Poleg tega pa je gluha 

oseba že v vsakdanjem življenju prikrajšana za informacije, oz. prihajajo do nje z zamudo. 



 

5. Kaj je bilo tisto, kar ste pri študiju najbolj pogrešali? Vsekakor sem med študijem 

najbolj pogrešal tolmača in zapisnikarja. 

6.  Kakšne prednosti je prinesel Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhim 

študentom? Ko sem jaz študiral, še ni bil sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega 

jezika. Zelo dobro je, da imajo sedaj gluhi študentje na predavanjih zraven tolmača. Žal pa se 

fakultete še vedno izogibajo plačevanju stroškov tolmača. Gluhi študentje plačujejo tolmača z 

vavčerji, vendar je 100 vavčerjev, kar jih imajo na razpolago na leto premalo, saj z njimi ne 

morajo pokriti vseh ur predavanj. To pomeni diskriminacijo gluhih študentov s strani univerz 

v Sloveniji.  

7. Ali je možno, da gluhi študent konča študij brez prisotnosti tolmača za slovenski 

znakovni jezik? Še enkrat poudarjam, da brez tolmača gluhi študent praktično ne more 

končati študija, oziroma ga lahko konča le z veliko podporo svoje družine. 

 

Intervju z gluho osebo, ki je uspešno zaključila študij 

 

1. V letu 2013 ste uspešno končali študij na eni izmed ljubljanskih fakultet. Je bil v času 

vašega študija med predavanji  prisoten tolmač za SZJ?  Na predavanjih je bil prisoten 

tolmač, vendar moram že kar takoj poudariti, da sem tolmača na predavanjih plačevala z 

vavčerji. Kajti na fakulteto so me sprejeli samo pod pogojem, če sama poskrbim za plačilo 

tolmača. To sem doživela kot diskriminacijo. Šla sem osebno do dekana in se pritožila nad 

tem pogojem, povedala sem mu, da se počutim diskriminirano, vendar nisem s tem nič 

dosegla. Ker je bilo 100 vavčerjev na leto,  kolikor mi jih je dodelilo MDDSZ premalo, sem  

predavanja, pri katerih ni bila nujna udeležba, izpustila. 

2. Kako so vaši sošolci in profesorji sprejeli to, da ste gluha oseba? In da za spremljanje 

predavanj in pri komunikaciji potrebujete zraven tolmača? Na začetku so me sošolci in 

profesorji čudno gledali, potem pa, ko so se navadili ni bilo problemov. Sošolci so mi veliko 

pomagali, dajali zapiske predavanj, če kaj nisem razumela sem samo dvignila roko in ustavila 

profesorja, veliko pa sem se tudi dopisovala po elektronski pošti tako s sošolci kot s 

profesorji. 



 

3. Je bil v vašem študijskem procesu prisoten samo en tolmač, ali so se tolmači 

menjavali? (Če da; zakaj so se menjavali? Glede na vsebino predavanj ali glede na 

razpoložljiv čas?) Tolmači so se menjavali glede na razpoložljiv čas. Dobro bi bilo, če bi me 

čez celotno izobraževanje spremljal samo en tolmač, ali pa da bi mi določeno snov prevajal 

tolmač, ki dobro pozna področje predavanja. Tako lahko potem vsebino povedanega tudi lažje 

pretolmači. Seveda pa je veliko odvisno tudi od tolmačevega počutja. Če je dobre volje, 

potem mu gre delo dobro od rok, snov zna bolj zanimivo pretolmačiti, gluhega motivira, da 

lažje spremlja predavanje, ter se doma tudi lažje uči. Če pa je tolmač slabe volje, slabše kreta, 

potem pa tudi jaz postanem zaspana in težje sledim predavanju. 

 4. Ste vedno lahko dobili tolmača, ko ste ga potrebovali? Kaj ste naredili v primeru, če 

tolmača niste mogli dobiti? Tolmača sem si rezervirala že v naprej. Če tolmač ni imel časa, 

je sam poiskal drugega tolmača, vendar se je prej z mano dogovoril. Če se s tolmačem nisem 

strinjala, sem sama poiskala drugega tolmača. 

5. Kako ocenjujete delo tolmača na področju visokošolskega izobraževanja gluhih? Se 

vam zdi njegovo delo zahtevno? Kot sem že omenila, je delo tolmača zelo odvisno od 

njegovega splošnega počutja. Moram pa pohvaliti tolmače, saj je njihovo delo na področju 

visokošolskega izobraževanja res težko.  Tolmačiti cel dan na fakulteti in še različne vsebine, 

to je res pohvalno! Dobro bi bilo, da bi bila na predavanju prisotna dva tolmača, ki bi se 

menjavala. Eden bi tolmačil, drugi bi delal zapiske in obratno. To bi bila tudi najboljša rešitev 

za gluhega študenta in za tolmača. 

6. Kakšni so bili tolmači, ki so vam tolmačili med predavanji? So bili profesionalni ali so 

se znašli v situaciji, ki ji  niso bili kos? Če da; katere so bile te situacije? Tolmači so bili 

odlični, še enkrat jih moram res pohvaliti. Med predavanji so ustavili profesorja, če nisem 

razumela vsebine povedanega. Pri svojem delu so bili profesionalni. Ne spomnim se, da bi 

bilo kdaj kaj narobe. Med pavzo sem imela s tolmačem prijateljski odnos, da smo se malo 

sprostili, med predavanji pa je zopet opravljal svoje delo profesionalno. 

7. S katerimi težavami se je po vašem mnenju srečeval tolmač med tolmačenjem 

predavanj? Največja težava je bila gotovo ta, da tolmač ni poznal vsebine predavanj ali pa ni 

poznal področja predavanja. Dostikrat je tolmač tudi prvič slišal kakšno besedo. V takem 

primeru je šel po končanem predavanju do profesorja, da mu je  razložil poglavitno vsebino 

predavanj. Včasih sem tudi sama že med samim predavanjem ustavila profesorja in ga prosila, 

da ponovno razloži vsebino povedanega. Poleg tega pa se je tolmač srečeval s pomanjkanjem 



 

kretenj za strokovne besede. Včasih sem opazila,da je tolmač utrujen, zato se mi je zasmilil, 

pa ga zato nisem hotela obremenjevati z dodatnimi vprašanji. 

8. Na kakšen način je tolmač reševal  problem nezadostnih kretenj? S tolmačem sva se 

dogovorila, kakšno kretnjo bova uporabljala za določene strokovne besede.  

9. Vam je tolmač simultano prevajal vsebino predavanj ali je parafraziral ali je 

kombiniral? Kateri način vam je bolj blizu in zakaj? Če je tolmač razumel vsebino 

predavanja, je lahko tolmačil po svoje oz. parafraziral. Če pa vsebine povedanega ni razumel, 

potem je tolmačil dobesedno. Vsekakor je meni bolj všeč prevod, ki ga tolmač pove po svoje, 

to pa zaradi tega, ker je tak prevod bolj prilagojen znakovnemu jeziku. 

10. Se vam zdi, da so tolmači ZJ v Sloveniji dovolj strokovno usposobljeni za tolmačenje 

na fakultetah? Zakaj da? Zakaj ne? Mislim, da bi se v Sloveniji morali tolmači redno 

udeleževati permanentnega izobraževanja, oziroma se samoizobraževati. Pomembno je tudi, 

da se tolmač še pred predavanji pozanima o vsebini predavanja in se primerno pripravi. Kot 

sem že omenila, so bili tolmači, ki so sodelovali z mano večinoma pripravljeni in so dobro 

opravljali svoje delo. 

11. Ali veste, da se tolmači ne udeležujejo  redno  permanentnega izobraževanja? Vem, 

da je to problem. Dobro bi bilo dobiti neko orodje, s katerim se tolmača opomni, da je 

izobraževanje njegova dolžnost. Posebno to velja za tolmače, ki samo tolmačijo. 

12.  S kakšnimi težavami bi se srečevali gluhi študentje, če na predavanju ne bi imeli 

zraven tolmača? Podrl bi se svet! Brez tolmača gluhi študent ne more spremljati predavanja. 

Na predavanju bi lahko samo gledal v zrak, ali pa vsebino povedanega prepisoval od sošolca, 

seveda če bi se le ta delal zapiske. Če bi bil študent dovolj pogumen, bi šel lahko do 

profesorja in prosil za zapiske. Enkrat sem bila na predavanju brez tolmača, doma sem se 

učila tako, da sem si celo knjigo prepisovala, vendar sem na izpitu padla. Profesor je med 

predavanji razlagal svoje izkušnje, ki pa jih jaz nisem slišala. Poleg tega pa je za nas gluhe 

zelo pomembno, da sledimo vsebini povedanega v svojem jeziku – znakovnem jeziku. 

13. Kakšna so pričakovanja gluhega študenta do tolmača, ki mu prevaja predavanja? 

Od tolmača sem pričakovala, da pride 10 minut pred začetkom predavanja ter da se tudi sam 

izobražuje. Tudi sama sem v skupini za razvoj ZJ, kjer razvijamo nove kretnje, zato se tudi 

sama učim novih kretenj. To pričakujem tudi od tolmača.  



 

Še nekaj bi rada dodala. Na mednarodnem dnevu ali na raznih seminarjih tolmači med sabo 

nikoli ne kretajo. To me zelo moti. Če mi gluhi kretamo, tolmač stoji zraven in razume, kaj se 

pogovarjamo gluhi med sabo, mi gluhi pa ne moremo slišati, kaj se tolmači pogovarjajo. 

Intervju s tolmačicama SZJ - 1 

 

Dober dan! 

Živijo! 

1.  Kako ste se odločili, da boste postali tolmačica za SZJ?¸ Ko sem končala študij, sem se 

udeležila tečaja SZJ na Društvu gluhih in naglušnih. Tu sem tudi prvič prišla v stik z gluhimi 

osebami. Začela sem spoznavati njihov jezik in se ga tudi učiti. Vedno bolj mi je postajal 

všeč, zato sem se odločila, da bom postala tolmačica za SZJ. 

2. S katerimi težavami se srečujete pri svojem poklicu? Poleg zaposlitve delam še kot 

tolmačica, kar pomeni, da delo tolmača opravljam v popoldanskem času. Največja težava je 

preobremenjenost, za delo tolmačice me uporabniki kličejo v različnih urah, včasih tudi 

ponoči. 

3. Tolmačite verjetno na različnih področjih, kako se znajdete pri tolmačenju na 

področjih, ki vam niso blizu? Res je, delo tolmača opravljam na različnih področjih, 

praktično na vseh tistih, kamor vstopamo slišeči, gluhi pa za svojo komunikacijo s slišečim 

okoljem potrebujejo zraven še tolmača. 

4. Ali tolmačite tudi v procesu visokošolskega  izobraževanja? Na kakšen način poteka 

vaše delo na tem področju? Tolmačim tudi v procesu izobraževanja gluhih oseb in to največ 

na fakultetah. Gluhi študent vzpostavi stik z mano preko sms-a, namreč telefonske številke 

tolmačev so javne in vpisane na listi tolmačev za SZJ. To, ali sprejmem tolmačenje ali ne, je 

odvisno od mojega časa. Tolmačenje na fakulteti poteka na dva načina. Zgodi se, da mi neko 

področje izobraževanja ni blizu, prav tako pa tudi gluhemu samemu ne. V tem primeru prosim 

govorca, oz. profesorja, da mi bolj obširno razloži snov, da potem tudi jaz gluhemu podam 

pravo vsebino predavanja. V drugem primeru pa je gluhemu študentu vsebina predavanja 

neznana, zato se potrudim, da korektno odtolmačim to, kar govorec pove. To se mi največkrat 

dogaja na fakultetah za farmacijo, kemijo, kjer ima gluha oseba že neko predznanje. 



 

5. Kakšen je odnos univerze do tolmačev za SZJ in odnos univerze do gluhe osebe? 

Univerza pomaga gluhi osebi z dodatnim gradivom, dodatnimi urami. Zadnje čase je dogovor, 

da univerza plača gluhi osebi tolmača, problem pa je tu še vedno zapisnikar. Kajti brez njega 

gluhi študent nima zapiskov, iz katerih bi se učil. 

6. Kakšen je odnos profesorjev in študentov do vas in do gluhe osebe, do osebe, ki 

potrebuje tolmača? Odnos je korekten. Študentje in profesorji pomagajo gluhi osebi. Če 

gluhi študent nekaj ne razume, profesor še enkrat razloži snov, pa tudi študentje pomagajo 

gluhemu z zapiski, saj gluha oseba ne more spremljati predavanja preko tolmača in si 

istočasno še delati zapiske. Veliko pa je tudi odvisno od gluhega samega, če je odprt, gre vse 

lažje, če pa je zaprt, pa se komunikacija z drugimi, ki je že sicer okrnjena, še poslabša. 

7. Na kakšen način sodelujete s profesorji in z gluho osebo, ko se pripravljate na 

predavanja? Običajno je tako, da so profesorji že navajeni, da če imajo v predavalnici gluho 

osebo, da je zraven tudi tolmač. Ko pa pride gluha oseba prvič na neko predavanje, se gre pa 

skupaj s tolmačem predstavit profesorju. 

8. Vemo, da se pri svojem delu srečujete s problemom nezadostnih  kretenj. Kako to 

rešujete? V bistvu je to res velika težava. Najlažje se to rešuje s črkovanjem, vendar to lahko 

vzame veliko časa. Z gluho osebo se tudi dogovoriš za dogovorjeno kretnjo, lahko tudi tolmač 

sam izumi kakšno kretnjo, ki jo potem na koncu predavanja razloži gluhemu. Ima pa tudi 

možnost parafraziranja ali iskanja sopomenke. 

9. Kaj mislite, kakšna bi bila idealna rešitev? Idealna rešitev bi bila, da bi se več gluhih 

odločilo za vpis na fakulteto. In še tisti gluhi, ki so na fakultetah, so tako razpršeni, da se je 

skoraj  nemogoče dogovoriti za neke standardne kretnje. Rešitev vidim v tem, da bi se morali 

tolmači kot izvajalci storitev in gluhi študentje usesti skupaj in se pogovarjati o tem, kaj bi se 

dalo narediti na tem področju. 

10. Menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za tolmačenje vseh izobraževalnih 

področij? Moram povedati, da je v Sloveniji še vedno premalo aktivnih tolmačev, zato tisti, 

ki tolmačimo, sprejmemo tudi tolmačenje na področju, ki nam ni blizu. Seveda pa na teh 

področjih veliko težje opravljam svoje delo tolmačice kot na področjih, ki so mi domača.  

11. Ali se vam zdi, da tolmač lahko tolmači na področju, za katerega ni strokovno 

usposobljen? Zakaj da in zakaj ne? V Sloveniji nimamo specializiranih tolmačev, ki 

tolmačijo samo na enem področju. Prvič je za to še vedno premalo gluhih študentov, pa tudi 



 

Slovenija je majhna za kaj takega. Pa še drugi problem je, ki je skoraj nerešljiv. Težko je en 

tolmač na razpolago samo enemu gluhemu. 

12. Kako se vi znajdete na področjih, ki vam niso blizu? Še pred predavanjem kontaktiram 

z gluhim študentom, da mi pove, iz kakšnega področja bodo imeli predavanja. V veliko 

pomoč mi je tudi, če od profesorja dobim kakšno gradivo, da se lahko tudi sama pripravim, 

oz. seznanim z vsebino predavanja. Poleg tega pa prosim profesorja za dodatna pojasnila. 

13. Kdaj bi se moral tolmač izločiti iz tolmačenja predavanj? To bi lahko naredil takrat, 

ko ugotovi, da ne bo mogel tolmačiti določene snovi, ker mu je preveč tuja. Vendar mora to 

narediti še pred predavanjem, kajti ko si enkrat že tam, ne moreš oditi. Lahko pa mu gluhi 

študent tudi sam reče, da ni zadovoljen z njim. 

14. Kako poteka postopek financiranja tolmačenja? Še do pred nedavnim so gluhi 

študentje dajali tolmaču za opravljeno delo t.i. vavčerje, ki jih je tolmač poslal na MDDSZ, na 

podlagi katerih je potem dobil plačilo za opravljeno delo. Problem je bil v tem, da gluhi 

študentje dobijo na leto samo 100 vavčerjev, ki so namenjeni za osebne potrebe gluhega. 100 

vavčerjev pa pokriva samo eno tretjino predavanj, kar je absolutno premalo, da ne govorimo 

še o vseh drugih dejavnostih, ki jih ima gluhi študent izven fakultete in za katere potrebuje 

vavčerje, če se jih hoče udeležiti skupaj s tolmačem. Zadnje čase naj bi univerza plačala delo 

tolmača, vendar jaz od univerze še nisem dobila plačila, to pa zato, ker zadnje čase zaradi 

pomanjkanja časa ne tolmačim na univerzah. 

15. Bi želeli še kaj povedati? Mislim, da sem spregovorila o glavnih problemih, s katerimi se 

srečujem pri tolmačenju na fakultetah. Želela pa bi si, da bi tudi gluhi študentje sami pokazali 

več samoiniciativnosti za razvoj slovenskega znakovnega jezika, saj bi bilo potem vsem lažje. 

Nam tolmačem, ki bi imeli večji nabor kretenj, in tudi njim, ker bi imeli kvalitetnejše 

pretolmačeno snov. Vsekakor pa bi tudi tolmači potrebovali več izobraževanja. 

 

Intervju s tolmačico SZJ - 2 

Pozdravljeni, 

Živijo  



 

1. Kako ste se odločili, da boste postali tolmačica za SZJ?  Delala sem v bolnici in tam sem 

se tudi prvič srečala z gluho osebo. Vedno je pri delu z ljudmi v zdravstvu malo časa, pri 

gluhem pa ga imaš še manj ravno zaradi komunikacijske ovire. Že takrat se mi je prvič 

porodila želja, da bi se znala v sporazumevati z gluho osebo. Velikokrat sem gledala na TV 

oddajo Prisluhnimo tišini in moram reči, da mi je bila zelo zanimiva. Odločila sem se, da se 

tudi jaz naučim znakovnega jezika, poklicala sem v društvo Novo mesto in se prijavila na 

tečaj. To so bili moji začetki. 

2. S katerimi težavami se srečujete pri svojem poklicu? Veliko ljudi ne jemlje znakovni 

jezik kot tuj jezik, ampak si mislijo, da so tako sposobni, da se bodo znali že sami 

sporazumevati z gluho osebo. Zato se včasih zgodi, da ne želijo zraven tolmača, gluha oseba 

pa se ga boji zahtevati. Predvsem na področju zdravstva se dogaja, da mislijo, da se bodo z 

gluho osebo pisali, pa bo šlo. Vendar moram na tem mestu poudariti, da ima veliko gluhih, 

predvsem tistih neizobraženih, probleme z razumevanjem slovenskega jezika. 

3. Tolmačite verjetno na različnih področjih, kako se znajdete pri tolmačenju na 

področjih, ki vam niso blizu? Če vem, da bom morala tolmačiti, kar mi ni blizu, se prej 

pripravim. Če pa nimam te možnosti, potem grem na koncu opravljenega dela h govorcu, da 

ga prosim, če mi še enkrat razloži, kar nisem razumela. Če pa imam možnost, govorca 

ustavim že vmes. 

4. Ali tolmačite tudi v procesu visokošolskega  izobraževanja? Na kakšen način poteka 

vaše delo na tem področju? Tolmačim tudi v procesu izobraževanja. Odzovem se na sms 

gluhe osebe. Če tolmačenje sprejmem, se z gluhim študentom dobim dvajset minut pred 

začetkom, da se z njim še malo pogovorim o vsebini predavanja. Med samim predavanjem, če 

vidim, da gluhi študent ne razume, prosim profesorja za ponovno razlago. 

5. Kakšen je odnos univerze do tolmačev za SZJ in odnos univerze do gluhe osebe?  Še 

pred kratkim se je univerza branila plačevati delo tolmača, sedaj pa so sklenili nek dogovor z 

Zvezo gluhih in naglušnih, po katerem naj bi gluhi študent na začetku leta dal vlogo, na 

podlagi katere bi bili potem kriti stroški tolmača s strani univerze. Vendar sem jaz do sedaj 

dobila samo vavčerje. 

6. Kakšen je odnos profesorjev in študentov do vas in do gluhe osebe – do osebe, ki 

potrebuje tolmača? Odnos profesorjev in študentov do mene kot tolmačice in do gluhe osebe 

je korekten. Študentje so večkrat pripravljeni priskočiti pomagati gluhi osebi z zapiski ali pa z 



 

dodatno razlago. Tudi profesorji potrpežljivo ponovijo razlago snovi, ali pa priskrbijo za 

gluhega študenta dodatne ure, pri katerih ponovno razložijo snov, ki gluhemu ni bila 

razumljiva. 

7. Na kakšen način sodelujete s profesorji in z gluho osebo, ko se pripravljate na 

predavanja? Včasih grem do profesorja in ga vprašam, kakšna bo vsebina predavanj. Tudi z 

gluhim študentom se pred predavanjem pogovorim o predavanju, da vidim, koliko mu je snov 

poznana. 

8. Vemo,  da se pri svojem delu srečujete s problemom nezadostnih  kretenj. Kako to 

rešujete? To rešujem s črkovanjem, včasih kakšno kretnjo s pomočjo gluhega tudi izumim. 

Veliko mi pri mojem delu pomaga tudi pantomima in parafraziranje. 

9. Kaj mislite, kakšna bi bila idealna rešitev? V bistvu ne moremo tu govoriti o idealni 

rešitvi, ker je ni. Nemogoče je, da bi se iznašlo vse strokovne kretnje za vsa področja 

izobraževanja. Tudi gluhi študentje so premalo dejavni na tem področju. Nočejo biti 

izpostavljeni, rajši se skrijejo v povprečje. 

10. Menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za tolmačenje vseh izobraževalnih 

področij? Žal ne, kot sem že povedala, je to nemogoče. 

11. Ali se vam zdi, da tolmač lahko tolmači na področju, za katerega ni strokovno 

usposobljen? Zakaj da in zakaj ne? V Sloveniji je še vedno premalo aktivnih tolmačev, 

zato se dostikrat zgodi, da moram iti tolmačiti na področje, ki mi je čisto neznano. V tem 

primeru prosim gluhega, da mi priskrbi gradivo, da se vsaj malo pripravim vnaprej. 

12. Kako se vi znajdete na področjih, ki vam  niso blizu?  Poskušam se pripraviti, dobiti 

gradivo. Dostikrat se zgodi, da se tudi sama poglobim v literaturo gluhega študenta, ali pa 

poiščem vsebino določene snovi na internetu. Na koncu predavanja pa prosim profesorja, da 

mi na kratko razloži, česar nisem razumela. 

13. Kdaj bi se moral tolmač izločiti iz tolmačenja predavanj? Iz samega predavanja se 

tolmač ne more izločiti. Že prej pa gluhega študenta vprašam, s katerega področja bo imel 

predavanja, in če mi je to področje popolnoma neznano, potem gluhemu svetujem, da si najde 

drugega tolmača. 

14. Kako poteka postopek financiranja tolmačenja? Do sedaj sem dobila svoje delo 

plačano s strani MDDSZ na podlagi vavčerjev, ki mi jih je dal gluhi študent. Slišala sem, da 



 

sedaj delo tolmača plačuje univerza, vendar jaz te izkušnje nimam, ker zadnje čase nisem 

tolmačila rednim študentom. 

15. Bi želeli še kaj povedati? Vsekakor se mi zdi, da bi morali imeti tolmači več 

izobraževanja v tehnikah tolmačenja, da bi se lažje znašli na področjih, ki nam niso blizu. 

16. Pa daste tolmači kakšno pobudo v to smer? Damo, vendar od pobude do realizacije je 

pot dolga. Vendar pa je to že drugi problem. 

Hvala vam za sodelovanje in lep pozdrav! 

Na svidenje! 

 

Intervju z direktorico ZZTSZJ  

 

1. Leta 2002 je bil sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Kakšne 

prednosti je prinesel gluhim študentom? Leta 2002 je res, da je bil sprejet Zakon o uporabi 

SZJ, katerega osnovni cilj je bil omogočiti gluhim osebam dostopnost  do vseh informacij na 

področju njihovega dela in življenja. Žal moramo danes po dvanajstih letih veljavnosti zakona 

ugotoviti, da je v praksi zakon implementiran na vseh področjih dela in življenja gluhe osebe 

z nekimi manjšimi težavami, vendar niso velike v tolikšni meri, da bi to vplivalo na neko 

generalno oceno veljavnosti zakona. Edino področje, ki ostaja še vedno nedostopno za gluhe 

osebe, je področje izobraževanja. Ocenjujemo, da je ravno področje izobraževanja za gluhe 

osebe izrednega pomena in ob nastajanju zakona smo tudi temu področju namenili največ 

pozornosti. Zakaj zakon na področju šolstva tako srednjega kot visokega ne uspe, ostaja neka 

uganka. Ne glede na vse skupaj lahko ocenjujemo, da je problem v zagotavljanju finančnih 

sredstev. Od leta 2002 pa vse do danes je naše Združenje organiziralo vrsto posvetov, 

okroglih miz s tem namenom, da bi pristojne prepričali v to, da so gluhi študentje brez pravice 

do tolmača v absolutno podrejenem položaju in tudi diskriminirani. Kot eden od razlogov, 

zakaj gluhi študentje po njihovem mnenju naj ne bi imeli pravico do tolmača v času njihovega 

študija, je bil argument, da zakon govori o tem, da ima gluha oseba pravico do tolmača v 

postopkih pred javnimi inštitucijami. Menijo, da sama predavanja, vaje, ki potekajo na 

posameznih fakultetah, niso postopek, ampak je to neka življenjska situacija, ki si jo 

posamezni gluhi študent izbere. Tem argumentom smo oporekali, kajti menili smo, da je 



 

potrebno ta postopek, oz. to pravico gledati malo širše in ne zgolj v okvirju ozkega pravno- 

formalnega razumevanja. Ravno tako je našim argumentom sledil tudi pripravljavec zakona 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem času smo tudi Vladi 

Republike Slovenije postavili poslansko vprašanje, na kakšen način bo gluhim študentom 

zagotovila to pravico. Tudi odgovor vlade na zastavljeno poslansko vprašanje je bil, da bo 

gluhim študentom v času študija ta pravica zagotovljena, a žal po 12 letih veljavnosti zakona 

ugotavljamo, da je to zgolj črka na papirju. Dodatno razočaranje, ki smo ga ob tem doživeli, 

je bila tudi pogumna odločitev študenta, da svojo pravico do tolmača v času študija išče po 

sodni poti. Z ne malo začudenja smo prebrali odločitev sodišča, ki se je postavilo na stran, da 

je izobraževanje neka življenjska situacija gluhega študenta, in da zakon posamezni fakulteti 

ne narekuje in je ne obvezuje, da v času študija to pravico gluhemu študentu tudi zagotovi. 

Tako, da je napor v smislu te pozitivne diskriminacije za gluhe študente in prepričevanje 

pristojnih še vedno aktualno. 

2. Ste direktorica Zavoda združenja tolmačev za SZJ, ki vodi program izobraževanja in 

postopek certificiranja tolmačev SZJ. Katere spremembe ste uvedli v svojem 

izobraževalnem programu in zakaj? V zvezi s pridobitvijo certifikata, oziroma nacionalno 

poklicno kvalifikacijo za tolmača/tolmačico SZJ smo v okviru Združenju pripravili 

pripravljalni program usposabljanja za pridobitev certifikata, na podlagi Zakona o nacionalnih 

poklicnih kvalifikacijah. Ta program izvajamo že od leta 2002 in v času izvajanja je doživel 

tudi nekaj sprememb. Vse te spremembe so šle v to smer, da bi pridobili čim več za področje 

celotne države. V začetku je ta program trajal devet mesecev, tekom izvedbe smo ga 

spreminjali in prilagajali glede na želje, pripombe udeležencev in v letošnjem šolskem letu 

smo uvedli spremembo, da smo ta program razširili na dve leti, in sicer od oktobra do maja 

naslednjega leta. Program lahko izvedemo v primeru, če je vpisanih najmanj osem 

kandidatov. Izvajajo ga gluhe osebe v sodelovanju s certificiranimi tolmači z večletnimi 

izkušnjami ter tudi z priznanimi jezikoslovci. Bistvena sprememba je v tem, da smo program 

zastavili kot nadaljevanje tristopenjskih tečajev ZJ, in smo mu največ pozornosti posvetili v 

pridobivanju veščin in spretnosti, ki so pomembne pri samem tolmačenju. Zato je bil tudi kot 

pogoj, da je nekdo ta osnovni tečaj ZJ zaključil, kar se je pa izkazalo za slabost glede na to, da 

so interes za ta program izkazale tudi osebe, ki izhajajo iz gluhih družin, in že obvladajo nek 

fond znanja ZJ. Zato smo predpisali spremenjen pogoj, zaželeno znanje ZJ, v upanju, da 

bomo na ta način spodbudili čim večje število kandidatov. Novost je, da sodelujejo tudi gluhe 

osebe, ki imajo afiniteto pri poučevanju ZJ, in jezikoslovci, kajti menimo, da tolmači, ki bodo 



 

stopali na ta pota, morajo obvladati neke specifike s področja jezikoslovja in razlik med 

jezikom slišeče večine in jezikom gluhe populacije. 

3. Se vam zdi poklic tolmača/ tolmačice SZJ zahteven in zakaj? Glede zahtevnosti poklica 

tolmač/tolmačica SZJ zelo rada poudarjam, da to ni tako enostaven poklic preprostega 

mehanskega tolmačenja iz enega jezika v drugi jezik. Bistveno se razlikuje od prevajalcev, 

npr. angleškega jezika v slovenski jezik in obratno. V primeru tega prevoda, če govorimo o 

simultanem prevodu, prevajalci tujih jezikov nimajo neposrednega stika z udeleženci, npr. 

nekega seminarja. Prav tako se ne ukvarjajo s tem, oz. ne razmišljajo o nivoju znanja jezika 

udeležencev, se pravi tistih, katerim je ta prevod namenjen. Razlika med njimi in nami 

tolmači SZJ je v tem, da je tolmačenje vedno neposredno, se pravi v živo, da je zelo 

pomembno, da uporabnika, torej gluho osebo poznamo in da način svojega tolmačenja 

prilagodimo njegovemu nivoju znanja, jezika večine, se pravi slovenskega jezika, kakor tudi 

nivoju njegovega znanja SZJ. Gluhe osebe imajo nivo znanja enega in drugega jezika zelo 

različno osvojenega. Tako, da osnovna naloga tolmača je, da najprej gluhega uporabnika 

prepozna, spozna in ne nazadnje svoj način tolmačenja prilagodi gluhemu uporabniku 

neposredno. Vse prevečkrat se nam tudi dogaja, da nekateri, ki želijo postati tolmači, menijo, 

da za opravljanje tega poklica zadošča nek skromen nivo znanja SZJ, pa vendar temu ni tako. 

Namreč sam zakon je prinesel tudi ogromno sprememb pri delu nas tolmačev. Če je pred 

zakonom potekalo tolmačenje v neki ožji skupini gluhih uporabnikov na nivoju njihovih 

društvenih dejavnosti, se je s sprejemom zakona področje udejstvovanja in področje delovanja 

gluhih oseb razširilo do takšne mere, da od tolmača zahteva stalno usposabljanje ali 

samoizobraževanje v tem smislu, da si pridobiva nove razsežnosti in nova znanja s področja 

ZJ, kajti ZJ, kot sem omenila že prej, je posegal na nivo društvenih aktivnosti, danes pa lahko 

vidimo tolmače pri tolmačenju dnevno informativnih oddaj, na tv dnevniku, ali pa na 

novinarskih konferencah vlade, ali pa na seminarjih, se pravi, kjer je jezik govorcev bistveno 

bolj strokoven, da ne rečem zahteven, saj vsebuje neke nove pojme, ki jih v ZJ ne 

prepoznamo. Druga zadeva, ki je pomembna za izvajanje tega poklica je moralno-etična 

neoporečnost tolmača, ki se podaja na ta pota. Namreč mi tolmači posegamo na zelo intimna 

področja gluhih oseb. In seveda ta področja lahko tolmači oseba, ki ima visoko razvit čut za to 

delo in oseba, ki absolutno in v celoti upošteva etični poklicni kodeks. Zakaj je to tako zelo 

pomembno? Namreč gluha skupnost je zelo majhna, številčno majhna v naši državi, gluhih je 

trenutno okoli 990 oseb, in seveda se te gluhe osebe navsezadnje med seboj tudi poznajo. 

Nedopustno bi bilo, da tolmač ali tolmačica, ki tolmači tako intimne zadeve za posamezno 



 

gluho osebo, o tej njeni zadevi tudi razpravlja z drugimi udeleženci. Zato je zahteva po 

upoštevanju poklicne etike na prvem mestu. 

4. Kaj menite o tem, da je v ZDA in Veliki Britaniji izobraževanje tolmačev podiplomski 

študij? Glede izobraževanja tolmačev kot  podiplomskega študija v teh dveh državah, ZDA in 

Veliki Britaniji, bi rada poudarila, da je naša dejavnost relativno zelo mlada. Kar pomeni, da 

smo zakon dobili šele leta 2002, kar pomeni, da velja komaj eno desetletje, in da do sprejema 

zakona celotno naše usposabljanje ni bilo sistemsko urejeno. Bil je nek interni dogovor v 

okviru posameznih društev in Zveze gluhih, na nivoju države pa to ni bilo urejeno. Sam zakon 

je prinesel na naše področje glede poklica spremembo v tem smislu, da je s sprejemom 

zakona naš poklic postal prepoznaven in javno veljaven. Namreč certifikat je javna listina in 

se prizna kot drugi poklic. Seveda pa je ta certifikat možno pridobiti na podlagi Zakona o 

nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ne predvideva kot obvezo izvajanja javnega 

izobraževalnega programa. Ali bo v naši državi prišlo do sprejema javno veljavnega 

izobraževalnega programa za tolmače, to je velika uganka, ampak glede na sedanjo situacijo 

in maloštevilnost skupine se bojim, da bo moralo zelo veliko časa preteči, da bi se to zgodilo. 

ZDA seveda prednjačijo v tem in je taka odločitev absolutno dobrodošla in jo tudi 

pozdravljam, res pa je potrebno vedeti, da je gluha populacija v teh dveh državah bistveno 

številčnejša, kot je to na našem prostoru. In kot rečeno gluhih oseb je trenutno 919, to je neka 

številka, s katero trenutno operiramo, in kakšnega večjega porasta tudi ni pričakovati in na 

trenutno število tolmačev 46, kot jih je na področju celotne države, tudi menim, da je ta način 

usposabljanja, ki ga izvajamo na Združenju tudi zadosten. Res pa je, da nas je vodilo k 

spremembi samega programa ravno to dejstvo, zato smo pa program tudi razširili na dvoletni 

program. 

5. Kako to, da ste se v Sloveniji odločili za pogoj najmanj srednješolska izobrazba? Naj 

povem, da nas je k temu vodilo dejstvo, da ko je bil Zakon o uporabi SZJ sprejet, so se za to 

dejavnost odločali večino slišeči otroci gluhih staršev. Ob sprejemu zakona je bilo potrebno 

imeti tudi neko bazo tolmačev. To bazo tolmačev in izobrazbeni pogoj smo prilagodili 

tedanjemu številu tolmačev, ki so že tolmačili nekaj let. Takrat je večina tolmačev, ki to niso 

imeli priznano kot javno veljavni poklic, imela srednješolsko izobrazbo. V želji, da ti tolmači 

nadaljujejo svoje delo, smo kot izhodišče postavili ta pogoj. Pa vendar, če danes pogledamo 

izobrazbeno strukturo sedanjih 46, tolmačev, pa ugotovimo, da je oseb s srednješolsko 

izobrazbo manj, da prednjačijo tolmači, ki imajo visoko strokovno izobrazbo. 



 

6. Iz Kodeksa poklicne etike za tolmače je razvidno, da se od  tolmača pričakuje  visok 

nivo zrelosti in odgovornosti. Zakaj je to tako pomembno? Kot sem že povedala, je 

Kodeks poklicne etike izredno pomemben za opravljanje poklica tolmača. Kot že sami 

ugotavljate, se od tolmača zahteva visok nivo zrelosti in odgovornosti. Že pri prejšnjem 

vprašanju sem povedala, da mi s svojim delom posegamo na izredno občutljiva področja dela 

in življenja gluhih oseb. Nepredstavljivo je, da bi mi kot tolmači te vsebine, oz. ta doživetja, s 

katerimi se srečujejo gluhe osebe, o njih razpravljali ali pogovarjali bodisi z drugimi gluhimi 

osebami ali z drugimi tolmači. Naša odgovornost je toliko večja in tudi ne predstavljam si, da 

bi nekdo neodgovoren ali pa nezadostno zrel opravljal ta poklic. Reciva, če pogledava samo 

področje zdravstva, namreč mi še vedno naletimo na nekatere zdravnike, ki ne želijo ali ne 

dovolijo, da bi tolmači tolmačili gluhim pacientom. Ne predstavljam si, da bi se nek tolmač 

spustil v spor s tem zdravnikom. Zato mora imeti tolmač zelo visoko raven in razvito 

afiniteto, kako in na kakšen način, verodostojen, spoštljiv način, pa vendarle poskusiti 

dotičnega zdravnika ali pa referenta na upravni enoti ali pa policista, da pa vendarle gluha 

oseba ima to zakonsko pravico. Molčečnost in odgovornost je osnova, ravno tako empatija do 

gluhih, do drugačnosti. To so vse tiste psihofizične sposobnosti, ki jih kot tolmači moramo 

imeti razvite, da lahko ta svoj poklic tudi kompetentno opravljamo. 

7. Kaj mislite s kakšnimi težavami se srečujejo pri svojem delu tolmači/tolmačice na 

področju visokošolskega izobraževanja gluhih? Področje visokošolskega izobraževanja je 

resda še vedno uganka. Seveda gluhim študentom ni preostalo nič drugega, kot da za tolmače, 

ki jih angažirajo v študijskem procesu, uporabljajo teh 100 ur vavčerjev, katerih tudi država 

nameni, vendar ne za redni študij ampak zgolj za neke neformalne, neredne oblike 

izobraževanja. Problem tolmačenja pri visokošolskem izobraževanju je tudi v tem, ker je SZJ 

naše osnovno orodje. Ta jezik ZJ ne sledi jeziku večine, se pravi slovenskemu knjižnemu 

jeziku. Mi se še vedno srečujemo s težavo, da določenih pojmov ne moremo pretolmačiti v 

ZJ, pa ne zato, ker ga ne bi znali, ampak ker vsak ZJ v svojem fondu kretenj ne sledi 

govornemu jeziku. Problem nastane, ko se srečujemo s specifičnimi specialnimi vsebinami, 

postane zadrega zato, ker tolmač ne ve kako nek strokovni jezik, ki je na dotični fakulteti, 

kako ga pretolmačiti. Kaj je rešitev? Rešitev je zgolj samo v tem, da se naredi seznam teh 

izrazov, ki jih v večini primerov uporabljajo na tem področju, ter se v dogovoru z gluhim 

študentom tolmač in gluhi študent dogovorita za neko kretnjo. Na primer, če gremo na 

področje kemije; zelo veliko je terminov, primer analiza, sinteza, zato je dobro, da se tolmač 

in gluhi študent dogovorita, kako bo tolmač te termine prekretal, da bodo sprejemljivi za 



 

gluhega študenta. Ali so gluhi aktivni pri tem ali čakajo, da bo tolmač sam za vse 

poskrbel? To je tako kot pri slišečih, nekateri gluhi so bolj aktivni, drugi manj, nekateri so 

pasivni in za njih je najlažje okarakterizirati tolmača kot slabega; pa ni slab zato, ker ne zna 

neko kretnjo pokazati, ampak se to navezuje na to, kar sem že omenila, kaj je razlika med 

prevajalcem nekega tujega jezika in med nami, tolmači. Prevajalec nekega tujega jezika v 

slovenščino se ne bo ukvarjal s tem, ali slušatelj pojem, npr. kooperacija razume ali ne. On se 

z nivojem znanja slušatelja ne ukvarja. Mi tolmači pa se moramo ukvarjati s tem, da vemo ali 

gluha oseba te termine razume ali ne. Dejstvo je, da smo preobremenjeni s tem vedno bolj, 

zato je zelo pomembno samoizobraževanje, sledenje tem novim terminom. Politično področje 

je eno tako novo področje, kar se tiče ZJ. Če poslušate novice, slišite ogromno nekih novih 

terminov, ki jih nismo poznali. Če samo povem primer »slamnatih podjetij«; v ZJ ne moreš 

tega prevesti kot slama in podjetje, ampak moramo poiskati nek sinonim, kaj to slamnato 

podjetje v bistvu pomeni. To je ta razlika med nami in prevajalci tujega jezika. Za to se od nas 

dodatno zahteva konstantno usposabljanje, samoizobraževanje in sledenje tem novitetam. 

8. Združenje tolmačev organizira tudi permanentno izobraževanje za tolmače. Kako 

poteka takšno izobraževanje in ali menite, da je takšno izobraževanje za tolmača 

potrebno? Zakaj? Mi kot združenje tudi poskušamo organizirati permanentno izobraževanje 

zaradi tega, ker menimo, da certifikat pomeni zgolj zeleno luč, da lahko ta poklic delamo. Ne 

pomeni pa, da smo celotno znanje s področja tolmačenja in ZJ pridobili s pridobljenim 

certifikatom. Kot rečeno pojavljajo se novi termini, katerim je potrebno slediti, pojavljajo se 

neke lepe stvari na našem področju, za katere je dobro, da o njih tudi ostali tolmači slišijo, po 

drugi strani pa, žal, tako kot na vseh področjih se tudi tu pojavljajo neke slabosti, ko tolmači 

bodisi izigravajo ali kršijo Kodeks poklicne etike, se obnašajo neprimerno v nekaterih 

situacijah, in dobro je, da ostali tolmači slišijo dobre kot tudi slabe stvari, ki se dogajajo, s tem 

namenom, da preprečimo, da bi se karkoli od tega ponovilo. Zato menim, da je permanentno 

izobraževanje za tolmače absolutno potrebno in bi bilo nujno, da se ga udeležijo vsi. Moram 

pa z žalostjo ugotoviti, da le peščica tolmačev čuti potrebo po permanentnem izobraževanju. 

Zgolj nekaj tolmačev je, ki sami sebi priznajo in rečejo, da ne znam in mi ni nerodno vprašati, 

žal pa je večina, ki meni, da jim to ni potrebno, da so vse znanje tudi osvojili. 

9. Imate kakšno orodje, s katerimi bi lahko te tolmače, ki ne čutijo potrebe po 

izobraževanju »prisilili«, da bi se začeli izobraževati? Za enkrat je to permanentno 

izobraževanje prepuščeno izbiri posameznih tolmačev. Jaz nisem naklonjena neki prisili, kajti 

menim, da če gre za neko prisilo, je izplen tega zelo skromen. Pa vendar v letošnjem letu smo 



 

poskušali že dvakrat organizirati delavnice na temo Razvoj notranjih potencialov. Prijav je 

bilo zelo malo. Sedaj organiziramo cikel delavnic, kjer poudarjamo razliko med slovenskim 

jezikom in SZJ. Tudi na teh delavnicah je odziv zelo skromen. Tako, da v tem 

spomladanskem delu bomo to prepustili prosti izbiri posameznega tolmača, v jesenskem roku 

pa če ne bo šlo drugače, bo pač potrebno potegniti neke konsekvence, zato ker v Katalogu 

standardov, znanj in spretnosti je tudi zapisano kot ključno delo za tolmače permanentno 

usposabljanje. In tisti tolmači, ki se ne udeležujejo permanentnega usposabljanja lahko 

zaključiva in rečeva, da tistega ključnega dela niso sposobni več opravljati. In se postavi 

vprašanje veljavnosti certifikata. In če drugače res ne bo šlo, se bomo obrnili na Katalog znanj 

in spretnosti. Ne želim pa poudarjati in reči, da imamo tudi Pravilnik o disciplinski 

odgovornosti tolmačev, kjer je zapisano, da neudeležba na permanentnem izobraževanju 

pomeni tudi kršitev. Ampak kot rečeno, to so neki skrajni ukrepi in upam, da se jih ne bo 

potrebno posluževati.  

10. V ZDA in Veliki Britaniji se preverja znanje tolmača. Ko dobi certifikat, to ne 

pomeni, da je tolmač za celo življenje, ampak se mora stalno potrjevati. Kaj menite o 

tem? Jaz se s tem strinjam in to bi bilo dobrodošlo, če bi mi lahko to naredili tudi v 

slovenskem prostoru. Žal pa moram reči sledeče, naša zakonodaja tega ne dopušča. Namreč, 

kot sem že omenila, mi pridobimo certifikat na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah. Certifikat pa je javna listina in je priznan kot drugi poklic. In ni nobenega 

pravnega akta, ki bi meni ta drugi poklic odvzel. Zato je, žal, pri nas tako, da tisti tolmači, ki 

pri nas pridobijo certifikat, ga imajo doživljenjsko. Ni nobenega vzvoda, da bi mi lahko rekli, 

da nekdo, ki nekaj let nič ne tolmači, da mora ponovno dokazovati znanje ali ga obnoviti, na 

žalost je naš pravni okvir tak. Je pa to zelo dobrodošlo in pametno in jaz upam, da bo tudi pri 

nas prišlo enkrat do tega. 

 

 



 
 

PRILOGA 2 

 

Transkript intervjuja z gluho osebo, ki ni končala študija 

 POJMI KATEGORIJE 

1. Obiskovali ste visoko 

šolo. Koliko časa ste 

vztrajali pri študiju? Na 

visoki upravni šoli v 

Ljubljani sem vztrajal tri 

mesece. Počutil sem se 

osamljenega, saj sem bil sam 

gluh med slišečimi študenti.  

Predavanj nisem slišal, 

profesorjev in sošolcev pa 

nisem želel obremenjevati. 

To je bil tudi glavni vzrok, 

da sem tako hitro zapustil 

študij. 

2. Ali so vam sošolci in 

profesorji pomagali in na 

kakšen način? Profesorji so 

vedeli, da sem gluh, tudi 

sošolce so opozorili na to in 

jih zaprosili, da mi dajo 

zapiske in me obvestijo, če je 

kakšno predavanje odpadlo.  

Sošolci so mi svoje zapiske 

posojali, vendar me je 

motilo, da so bili zapiski 

istega predavanja med seboj 

različni. 

3. Se vam je zdel študij 

težak in zakaj? Študij se mi 

je zdel težak. Ko sem jaz 

obiskoval visoko šolo, gluhe 

osebe še nismo imele 

priznane pravice do tolmača 

po zakonu, tako da sem 

predavanja obiskoval brez 

tolmača. Brez tolmača pa je 

zelo težko končati študij, saj 

nisem razumel vsebin iz 

predavanj, pa tudi na vajah 

nisem razumel nič.  Tudi 

zapisnikarja bi gluhi 

študentje nujno potrebovali 

na predavanjih, saj tudi, če 

 

 

 

Študiral 3 mesece 

 

 

 

Osamljenost  

 

Ni slišal predavanj 

Ni želel obremenjevati 

profesorjev in sošolcev 

 

Glavni razlog za predčasni 

zaključek študija 

 

 

 

 

Pomoč profesorjev in 

sošolcev 

 

 

 

 

Raznolikost  zapiskov 

 

 

 

Težak študij 

 

Ni bila priznana pravica do 

tolmača 

Obiskoval predavanja brez 

tolmača 

Težko končati študij brez 

tolmača 

Ni razumel vsebine na 

predavanjih in vajah 

 

 

 

Nujno zapisnikar  med 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in  slabosti 

sprejetega zakona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 



 
 

imaš tolmača ne moraš slediti 

njemu in istočasno delati 

zapiske. Zapiski so pa nujno 

potrebni, saj iz njih razbereš, 

kje profesor daje poudarek, 

kar ti pomaga pri učenju. 

4. S kakšnimi težavami ste 

se srečevali pri študiju? Kot 

sem že povedal, je bil moj 

največji problem, da nisem 

razumel vsebine predavanj. 

Tudi s sošolci se nisem 

družil, saj oni niso razumeli 

mene, jaz pa njih ne. Počutil 

sem se osamljenega in 

odrinjenega. Opazil sem tudi, 

da gluhi študentje 

potrebujejo pomoč dodatnih 

ur, saj težje razumejo 

vsebino predavanj. Problem 

nastane že v srednji šoli, kjer 

gluhi dobijo premalo osnove, 

saj gluhi dijak ne razume 

učitelja, učitelj pa ne zna 

znakovnega jezika.   

Dogaja se tudi, da učitelji 

pogledajo gluhemu študentu 

skozi prste, ko preverjajo 

nivo njegovega znanja. S 

tako osnovo gre potem gluhi 

študent na fakulteto, kjer se 

praviloma začne srečevati z 

večjimi težavami, kot jih ima 

njegov slišeči sošolec. Poleg 

tega pa je gluha oseba že v 

vsakdanjem življenju 

prikrajšana za informacije, 

oz. prihajajo do nje z 

zamudo. 

5. Kaj je bilo tisto, kar ste 

pri študiju najbolj 

pogrešali? Vsekakor sem 

med študijem najbolj 

pogrešal tolmača in 

zapisnikarja. 

6.  Kakšne prednosti je 

prinesel Zakon o uporabi 

slovenskega znakovnega 

jezika gluhim študentom? 

Ko sem jaz študiral, še ni bil 

predavanji 

 

 

Zapiski kot pomoč pri učenju 

 

 

 

 

Največji problem je 

nerazumevanje vsebine 

predavanj 

 

 

Osamljenost in odrinjenost 

 

 

 

 

Potreba po pomoči dodatnih 

ur 

Premalo osnove iz srednje 

šole 

Pomanjkanje komunikacije 

med dijakom in učiteljem 

 

Popustljivost učiteljev pri 

preverjanju znanja 

 

Slabo predznanje 

 

Neenakost med slišečimi in 

gluhimi 

 

 

Pomanjkanje informacij  

 

 

 

 

 

 

Najbolj je manjkal tolmač in 

zapisnikar 

 

 

 

 

 

Študent pred sprejetjem 

Zakona  

 

 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

 

 

Predznanje študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in  slabosti 

sprejetega zakona 

 

 

 

 

 

 



 
 

sprejet Zakon o uporabi 

slovenskega znakovnega 

jezika. Zelo dobro je, da 

imajo sedaj gluhi študentje 

na predavanjih zraven 

tolmača. Žal pa se fakultete 

še vedno izogibajo 

plačevanju stroškov tolmača. 

Gluhi študentje plačujejo 

tolmača z vavčerji, vendar je 

100 vavčerjev, kar jih imajo 

na razpolago na leto premalo, 

saj z njimi ne morajo pokriti 

vseh ur predavanj. To 

pomeni diskriminacijo gluhih 

študentov s strani univerz v 

Sloveniji.  

7. Ali je možno, da gluhi 

študent konča študij brez 

prisotnosti tolmača za 

slovenski znakovni jezik? 

Še enkrat poudarjam, da brez 

tolmača gluhi študent 

praktično ne more končati 

študija, oziroma ga lahko 

konča le z veliko podporo 

svoje družine. 

 

IZ: Hvala, da ste si vzeli čas 

za sodelovanje! 

IN: Hvala tudi vam! 

 

Prisotnost tolmača med 

predavanji 

 

 

Univerze ne plačujejo 

stroškov tolmačenja 

 

Premalo vavčerjev 

 

Ne morejo pokriti vseh 

predavanj 

 

Diskriminacija 

 

 

 

 

 

Brez tolmača ne more 

končati študija 

 

 Velika podpora družine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in  slabosti 

sprejetega zakona 

 

 

Alternativne rešitve 

(družina je primarna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Transkript intervjuja z gluho študentko, ki je uspešno končala študij 

 POJMI KATEGORIJE 

1. V letu 2013 ste uspešno 

končala študij na eni izmed 

ljubljanskih fakultet. Je bil 

v času vašega študija med 

predavanji  prisoten tolmač 

za SZJ?  Na predavanjih je 

bil prisoten tolmač, vendar 

moram že kar takoj poudariti, 

da sem tolmača na 

predavanjih plačevala z 

vavčerji. Kajti na fakulteto so 

me sprejeli samo pod 

pogojem, če sama poskrbim 

za plačilo tolmača. To sem 

doživela kot diskriminacijo. 

Šla sem osebno do dekana in 

se pritožila nad tem pogojem, 

povedala sem mu, da se 

počutim diskriminirano, 

vendar nisem s tem nič 

dosegla. Ker je bilo 100 

vavčerjev na leto, kolikor mi 

jih je dodelilo MDDSZ 

premalo, sem  predavanja, pri 

katerih ni bila nujna 

udeležba, izpustila. 

2. Kako so vaši sošolci in 

profesorji sprejeli to, da ste 

gluha oseba? In da za 

spremljanje predavanj in 

pri komunikaciji 

potrebujete zraven 

tolmača? Na začetku so me 

sošolci in profesorji čudno 

gledali, potem pa, ko so se 

navadili ni bilo problemov. 

Sošolci so mi veliko 

pomagali, dajali zapiske 

predavanj, če kaj nisem 

razumela, sem samo dvignila 

roko in ustavila profesorja, 

veliko pa sem si tudi 

dopisovala po elektronski 

pošti, tako s sošolci kot s 

profesorji. 

3. Je bil v vašem študijskem 

procesu prisoten samo en 

 

 

 

 

Prisotnost tolmača med 

predavanji 

 

Plačilo stroškov tolmača z 

vavčerji 

 

 

Pogoj fakultete 

 

 

 

Pritožba pri  dekanu 

 

 

Diskriminacija 

 

 

 

Premalo vavčerjev za 

udeležbo na vseh predavanjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorji in sošolci so se 

navadili 

 

Pomoč sošolcev in 

profesorjev 

 

 

 

Dopisovanje po elektronski 

pošti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

tolmač, ali so se tolmači    

menjavali ? (Če da; zakaj 

so se menjavali ? Glede na 

vsebino predavanj, ali glede 

na razpoložljiv čas?) 

Tolmači so se menjavali 

glede na razpoložljiv čas. 

Dobro bi bilo, če bi me čez 

celotno izobraževanje 

spremljal samo en tolmač, ali 

pa da bi mi določeno snov 

prevajal tolmač, ki dobro 

pozna področje predavanja. 

Tako lahko potem vsebino 

povedanega tudi lažje 

pretolmači. Seveda pa je 

veliko odvisno tudi od 

tolmačevega počutja. Če je 

dobre volje, potem mu gre 

delo dobro od rok, snov zna 

bolj zanimivo pretolmačiti, 

gluhega motivira, da lažje 

spremlja predavanje, ter se 

doma tudi lažje uči. Če pa je 

tolmač  slabe volje, slabše 

kreta, potem pa tudi jaz 

postanem zaspana in težje 

sledim predavanju. 

 4. Ste vedno lahko dobili 

tolmača, ko ste ga 

potrebovali? Kaj ste 

naredili v primeru, če 

tolmača niste mogli dobiti? 

Tolmača sem si rezervirala 

že vnaprej. Če tolmač ni imel 

časa, je sam poiskal drugega 

tolmača, vendar se je prej z 

mano dogovoril. Če se s 

tolmačem nisem strinjala, 

sem sama poiskala drugega 

tolmača. 

5. Kako ocenjujete delo 

tolmača na področju 

visokošolskega 

izobraževanja gluhih? Se 

vam zdi njegovo delo 

zahtevno? Kot sem že 

omenila, je delo tolmača zelo 

odvisno od njegovega 

splošnega počutja. Moram pa 

 

 

 

 

 

Menjava tolmačev  

 

 

En tolmač čez cel 

izobraževalni proces 

 

 

Specializacija tolmačev 

 

 

 

 

Kvaliteta tolmačevega dela 

odvisna od počutja 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv tolmačevega počutja 

na gluhega študenta 

 

 

 

 

 

Rezervacija tolmačev 

 

Tolmač nudil pomoč pri 

iskanju drugega tolmača 

 

Nesprejemanje tolmača  

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteta tolmačenja odvisna 

od počutja tolmača 

 

 

 

 

 

 

Splošna organizacija dela  

tolmačev  

 

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

 

 

 

 

Potrebna znanja, veščine in 

lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna organizacija dela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebna znanja, veščine in 

lastnosti 

 

 

 

 



 
 

pohvaliti tolmače, saj je 

njihovo delo na področju 

visokošolskega 

izobraževanja res težko.  

Tolmačiti cel dan na fakulteti 

in še različne vsebine, to je 

res pohvalno! Dobro bi bilo, 

da bi bila na predavanju 

prisotna dva tolmača, ki bi se 

menjavala. Eden bi tolmačil, 

drugi bi delal zapiske in 

obratno. To bi bila tudi 

najboljša rešitev za gluhega 

študenta in za tolmača 

6. Kakšni so bili tolmači, ki 

so vam tolmačili med 

predavanji? So bili 

profesionalni ali so se znašli 

v situaciji, ki ji  niso bili 

kos? Če da; katere so bile 

te situacije? Tolmači so bili 

odlični, še enkrat jih moram 

res pohvaliti. Med predavanji 

so ustavili profesorja, če 

nisem razumela vsebino 

povedanega. Pri svojem delu 

so bili profesionalni. Ne 

spomnim se, da bi bilo kdaj 

kaj narobe. Med pavzo sem 

imela s tolmačem prijateljski 

odnos, da smo se malo 

sprostili, med predavanji pa 

je zopet opravljal svoje delo 

profesionalno. 

7. S katerimi težavami se je 

po vašem mnenju srečeval 

tolmač med tolmačenjem 

predavanj? Največja težava 

je bila gotovo ta, da tolmač 

ni poznal vsebino predavanj 

ali pa ni poznal področja 

predavanja. Dostikrat je 

tolmač tudi prvič slišal 

kakšno besedo. V takem 

primeru je šel po končanem 

predavanju do profesorja, da 

mu je  razložil poglavitno 

vsebino predavanj. Včasih 

sem tudi sama že med samim 

predavanjem ustavila 

Težko delo tolmača 

 

 

Celodnevno tolmačenje 

različnih vsebin 

 

 

Dva tolmača na predavanju 

 

Tolmač in zapisnikar v eni 

osebi 

Rešitev za gluhega in 

tolmača 

 

 

 

 

 

 

Odličnost tolmačev 

 

 

Povezovalna vloga tolmača 

 

Profesionalnost 

 

 

Prijateljski odnosi  

 

 

 

Profesionalnost tolmačev 

 

 

 

Nepoznavanje vsebine 

predavanj 

Nepoznavanje področja 

tolmačenja 

 

Nove besede 

 

 

 

Pomoč profesorjev 

 

 

Sodelovanje gluhega 

študenta med predavanji 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

Potrebno znanje, veščine in 

lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje  tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji in/ali tolmačem 

 

 

 

 



 
 

profesorja in ga prosila, da 

ponovno razloži vsebino 

povedanega. Poleg tega pa se 

je tolmač srečeval s 

pomanjkanjem kretenj za 

strokovne besede. Včasih 

sem opazila, da je tolmač 

utrujen, zato se mi je 

zasmilil, pa ga zato nisem 

hotela obremenjevati z 

dodatnimi vprašanji. 

8. Na kakšen način je 

tolmač reševal  problem 

nezadostnih kretenj? S 

tolmačem sva se dogovorila, 

kakšno kretnjo bova 

uporabljala za določene 

strokovne besede.  

9. Vam je tolmač simultano 

prevajal vsebino predavanj 

ali parafraziral ali je 

kombiniral? Kateri način 

vam je bolj blizu in zakaj? 

Če je tolmač razumel vsebino 

predavanja, je lahko tolmačil 

po svoje oz. parafraziral. Če 

pa vsebine povedanega ni 

razumel, potem je tolmačil 

dobesedno. Vsekakor je meni 

bolj všeč prevod, ki ga 

tolmač pove po svoje, to pa 

zaradi tega, ker je tak prevod 

bolj prilagojen znakovnemu 

jeziku. 

10. Se vam zdi, da so 

tolmači ZJ v Sloveniji 

dovolj strokovno 

usposobljeni za tolmačenje 

na fakultetah? Zakaj da? 

Zakaj ne? Mislim, da bi se v 

Sloveniji morali tolmači 

redno udeleževati 

permanentnega 

izobraževanja, oziroma se 

samoizobraževati.  

Pomembno je tudi, da  se 

tolmač še pred predavanji 

pozanima o vsebini 

predavanja in se primerno 

pripravi.  Kot sem že 

 

 

Pomanjkanje kretenj 

 

Naporno delo tolmača 

 

 

Usmiljenje do tolmača 

 

 

 

 

 

 

Predhodni dogovor  

 

 

 

 

 

 

 

Parafraziranje 

 

 

Dobesedni prevod 

 

 

 

Tolmačenje prilagojeno ZJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redno permanentno 

izobraževanje in 

samoizobraževanje 

 

 

 

 

priprava pred predavanji 

 

 

Večinoma dobro pripravljeni 

 

Izkušnje tolmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno znanje, veščine in 

lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

Ustreznost izobrazbe 



 
 

omenila, so bili tolmači, ki so 

sodelovali z mano večinoma  

pripravljeni in so dobro 

opravljali svoje delo. 

11. Ali veste, da se tolmači 

ne udeležujejo  redno  

permanentnega 

izobraževanja? Vem, da je 

to problem. Dobro bi bilo 

dobiti neko orodje, s katerim 

se tolmača opomni, da je 

izobraževanje njegova 

dolžnost. Posebno to velja za 

tolmače, ki samo tolmačijo. 

12. S kakšnimi težavami bi 

se srečevali gluhi študentje, 

če na predavanju ne bi 

imeli zraven tolmača? Podrl 

bi se svet! Brez tolmača 

gluhi študent ne more 

spremljati predavanja. Na 

predavanju bi lahko samo 

gledal v zrak, ali pa vsebino 

povedanega prepisoval od 

sošolca, seveda če bi si le ta 

delal zapiske.  Če bi bil 

študent dovolj pogumen, bi 

šel lahko do profesorja in 

prosil za zapiske. Enkrat sem 

bila na predavanju brez 

tolmača, doma sem se učila 

tako, da sem si celo knjigo 

prepisovala, vendar sem na 

izpitu padla. Profesor je med 

predavanji razlagal svoje 

izkušnje, ki pa jih jaz nisem 

slišala. Poleg tega pa je za 

nas gluhe  zelo pomembno, 

da sledimo vsebini 

povedanega v svojem jeziku 

– znakovnem jeziku. 

13. Kakšna so pričakovanja 

gluhega študenta do 

tolmača, ki mu  prevaja 

predavanja? Od tolmača 

sem pričakovala, da pride 10 

minut pred začetkom 

predavanja ter da se tudi sam 

izobražuje. Tudi sama sem v 

skupini za razvoj ZJ, kjer 

tolmači 

 

Dobro opravljeno delo 

 

 

 

Izobraževanje je tolmačeva 

dolžnost 

 

 

Samozaposleni tolmači 

 

 

 

 

 

 

Podrl bi se svet! 

Ne more spremljati 

predavanja 

Gledanje v zrak 

 

 

Prepisovanje od sošolca 

 

 

Potreben pogum 

 

 

Izkušnja spremljanja 

predavanja brez tolmača 

 

 

 

Ni slišala bistvene vsebine 

predavanj 

 

Pomembno, da so  

predavanja pretolmačena v 

ZJ 

 

 

 

 

Pravočasni prihod na 

predavanja 

 in  

samoizobraževanje 

  

Razvoj in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna organiziranost dela 

tolmačev 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov/ sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in slabosti 

ZUSZJ 

 

 

 

 

 

Splošna organiziranost dela 

tolmačev 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 



 
 

razvijamo nove kretnje, zato 

se tudi sama učim novih 

kretenj. To pričakujem tudi 

od tolmača.  

Še nekaj bi rada dodala. Na 

mednarodnem dnevu ali na 

raznih seminarjih tolmači 

med sabo nikoli ne kretajo. 

To me zelo moti. Če mi gluhi 

kretamo, tolmač stoji zraven 

in razume, kaj se 

pogovarjamo gluhi med sabo, 

mi gluhi pa ne moremo 

slišati, kaj se tolmači 

pogovarjajo. 

 

 

 

učenje novih kretenj 

 

 

 

 

 

 

Tolmači v skupini gluhih naj 

komunicirajo v znakovnem 

jeziku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

  



 
 

Transkript intervjuja s tolmačico SZJ - 1 

 POJMI KATEGORIJE 

1. Kako ste se odločili, da 

boste postali tolmačica za 

SZJ?¸ 

Ko sem končala študij, sem 

se udeležila tečaja SZJ na 

Društvu gluhih in naglušnih. 

Tu sem tudi prvič prišla v 

stik z gluhimi osebami. 

Začela sem spoznavati njihov 

jezik in se ga tudi učiti. 

Vedno bolj mi je postajal 

všeč, zato sem se odločila, da 

bom postala tolmačica za 

SZJ. 

2. S katerimi težavami se 

srečujete pri svojem 

poklicu? 

Poleg redne zaposlitve delam 

še kot tolmačica, kar pomeni, 

da delo tolmača opravljam v 

popoldanskem času. 

Največja težava je 

preobremenjenost, za delo 

tolmačice me uporabniki 

kličejo v različnih urah, 

včasih tudi ponoči. 

3. Tolmačite verjetno na 

različnih področjih, kako se 

znajdete pri tolmačenju na 

področjih, ki vam niso 

blizu? 

Res  je, delo tolmača 

opravljam na različnih 

področjih, praktično na vseh 

tistih, kamor vstopamo 

slišeči, gluhi pa za svojo 

komunikacijo s slišečim 

okoljem potrebujejo zraven 

še tolmača. 

4. Ali tolmačite tudi v 

procesu visokošolskega  

izobraževanja? Na kakšen 

način poteka vaše delo na 

tem področju? 

Tolmačim tudi v procesu 

izobraževanja gluhih oseb in 

to največ na fakultetah. Gluhi 

 

 

 

 

Udeležba na tečaju SZJ 

 

 

Prvi stik z gluhimi 

Spoznavanje in učenje 

njihovega jezika 

 

Odločitev za poklic 

tolmačice 

 

 

 

 

 

Dvojno delo 

 

 

Preobremenjenost z delom 

 

Gluhi potrebujejo tolmačenje 

v različnih urah 

 

 

 

 

 

 

Različna področja tolmačenja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poišče jo gluhi študent  

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna organiziranost dela 

tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna organiziranost dela 

tolmačev 



 
 

študent vzpostavi stik z mano 

preko sms-a, namreč 

telefonske številke tolmačev 

so javne in vpisane na listi 

tolmačev za SZJ. To, ali 

sprejmem tolmačenje ali ne 

je odvisno od mojega časa. 

Tolmačenje na fakulteti 

poteka na dva načina.  Zgodi 

se, da  mi neko področje 

izobraževanja ni blizu prav 

tako pa tudi gluhemu 

samemu ne. V tem primeru 

prosim govorca, oz. 

profesorja, da mi bolj obširno 

razloži snov, da potem tudi 

jaz gluhemu podam pravo 

vsebino predavanja. 

V drugem primeru pa je 

gluhemu študentu vsebina 

predavanja neznana, zato se 

potrudim, da korektno  

odtolmačim to kar govorec 

pove. To se mi največkrat 

dogaja na fakultetah za 

farmacijo, kemijo, kjer ima 

gluha oseba že neko 

predznanje. 

5.  Kakšen je odnos 

univerze do tolmačev za 

SZJ in odnos univerze do 

gluhe osebe? 

Univerza pomaga gluhi osebi 

z dodatnim gradivom, 

dodatnimi urami. Zadnje čase 

je dogovor, da univerza plača 

gluhi osebi tolmača, problem 

pa je tu še vedno zapisnikar. 

Kajti brez njega gluhi študent 

nima zapiskov, iz katerih bi 

se učil. 

6. Kakšen je odnos 

profesorjev in študentov do 

vas in do gluhe osebe, do 

osebe, ki potrebuje 

tolmača? 

Odnos je korekten. Študentje 

in profesorji pomagajo gluhi 

osebi. Če gluhi študent nekaj 

ne razume, profesor še enkrat 

 

 

 

 

Razpoložljivi čas 

 

 

Dva načina dela na fakulteti 

 

Gluhi in tolmač ne poznata 

področje predavanja 

 

 

Predpriprava na predavanje 

 

 

 

Gluhi pozna vsebino 

predavanj 

 

Dobesedni prevod 

 

 

 

 

Gluhi študent s predznanjem 

 

 

 

 

 

 

Pomoč univerze  

Dogovor o plačilu stroškov 

tolmača 

 

 

Gluhi študent ostaja brez 

zapiskov 

 

 

 

 

 

 

 

Korekten odnos slišečih 

študentov in profesorjev 

Pomoč gluhemu študentu s 

strani profesorjev in 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom  

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in 

profesorji  

 

 

 

 

 



 
 

razloži snov, pa tudi 

študentje pomagajo gluhemu 

z zapiski, saj gluha oseba ne 

more spremljati predavanja, 

preko tolmača in si isto časno 

še delati zapiske. Veliko pa 

je tudi odvisno od gluhega 

samega, če je odprt, gre vse 

lažje, če pa je zaprt, pa se 

komunikacija z drugimi, ki je 

že sicer okrnjena, še 

poslabša. 

7. Na kakšen način 

sodelujete s profesorji in z 

gluho osebo, ko se 

pripravljate na 

predavanja?  
Običajno je tako, da so 

profesorji že navajeni, da če 

imajo v predavalnici gluho 

osebo, da je zraven tudi 

tolmač. Ko pa pride gluha 

oseba prvič na neko 

predavanje, se gre pa skupaj 

s tolmačem predstavit 

profesorju. 

8. Vemo, da se pri svojem 

delu srečujete s problemom 

nezadostnih kretenj. Kako 

to rešujete?  

V bistvu je to res velika 

težava. Najlažje se to rešuje s 

črkovanjem, vendar to lahko 

vzame veliko časa. Z gluho 

osebo se tudi dogovoriš za 

dogovorjeno kretnjo, lahko 

tudi tolmač sam izumi 

kakšno kretnjo, ki jo potem 

na koncu predavanja razloži 

gluhemu. Ima pa tudi 

možnost parafraziranja ali 

iskanja sopomenke. 

9. Kaj mislite, kakšna bi 

bila idealna rešitev? 

IN: Idealna rešitev bi bila, da 

bi se več gluhih odločilo za 

vpis na fakulteto. In še tisti 

gluh, ki so na fakultetah so 

tako razpršeni, da se je skoraj  

nemogoče dogovoriti za neke 

študentov 

 

 

 

 

Ne more delati zapiskov 

 

 

Komunikacija z drugimi 

odvisna od karakterja 

gluhega študenta 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Nesodelovanje s profesorji 

 

 

 

 

 

 

 

        

Velika težava 

 

Prstna abeceda 

 

Dogovorjene kretnje 

 

Inovativnost tolmača 

 

Parafraziranje in iskanje 

sopomenk 

 

 

 

Več gluhih na fakultetah 

 

 

Razpršenost gluhih po 

fakultetah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno znanje in veščine 

in lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 

 

 

 

 

 

 



 
 

standardne kretnje. Rešitev 

vidim v tem, da bi se morali 

tolmači kot izvajalci storitev 

in gluhi študentje usesti 

skupaj in se pogovarjati o 

tem, kaj bi se dalo narediti na 

tem področju. 

10. Menite, da ste dovolj 

strokovno usposobljeni za 

tolmačenje vseh 

izobraževalnih področij?  

Moram povedati, da je v 

Sloveniji še vedno premalo 

aktivnih tolmačev, zato tisti, 

ki tolmačimo, sprejmemo 

tudi tolmačenje na področju, 

ki nam ni blizu. Seveda pa na 

teh področjih, veliko težje 

opravljam svoje delo 

tolmačice kot na področjih, 

ki so mi domača.  

11. Ali se vam zdi, da 

tolmač lahko tolmači na 

področju, za katerega ni 

strokovno usposobljen? 

Zakaj da in zakaj ne? 

V Sloveniji nimamo 

specializiranih tolmačev, ki 

tolmačijo samo na enem 

področju. Prvič je za to še 

vedno premalo gluhih 

študentov, pa tudi Slovenija 

je majhna za kaj takega. Pa 

še drugi problem je, ki je 

skoraj nerešljiv. Težko je en 

tolmač na razpolago samo 

enemu gluhemu 

12. Kako se vi znajdete na 

področjih, ki vam  niso 

blizu?  
Še pred predavanjem 

kontaktiram z gluhim 

študentom, da mi pove, iz 

kakšnega področja bodo 

imeli predavanja. V veliko 

pomoč mi je tudi, če od 

profesorja dobim kakšno 

gradivo, da se lahko tudi 

sama pripravim, oz. 

seznanim z vsebino 

Dogovor med tolmači in 

gluhimi študenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkanje tolmačev v 

Sloveniji 

 

Tolmačenje nepoznanih 

vsebin 

 

Težje opravljeno delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni specializiranih tolmačev 

 

Premajhno število gluhih 

študentov in premajhna 

država 

 

 

Nerešljiv problem 

 

 

 

 

Kontakt z gluhim študentom 

 

 

Kontakt s profesorjem 

 

Priprava na predavanja 

 

 

Dodatna pojasnila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

 

 

 



 
 

predavanja. Poleg tega pa 

prosim profesorja za dodatna 

pojasnila. 

13. Kdaj bi se moral tolmač 

izločiti iz tolmačenja 

predavanj? 

To bi lahko naredil takrat, ko 

ugotovi, da ne bo mogel 

tolmačiti določene snovi, ker 

mu je preveč tuja. Vendar 

mora to narediti še pred 

predavanjem, kajti ko si 

enkrat že tam ne moreš oditi. 

Lahko pa mu gluhi študent 

tudi sam reče, da ni 

zadovoljen z njim. 

14. Kako poteka postopek 

financiranja tolmačenja? 

Še do pred nedavnim so 

gluhi študentje dajali tolmaču 

za opravljeno delo t.i. 

vavčerje, ki jih je tolmač 

poslal na MDDSZ, na 

podlagi katerih je potem 

dobil plačilo za opravljeno 

delo. Problem je bil v tem, da  

gluhi študentje dobijo na leto 

samo 100 vavčerjev, ki so 

namenjeni za osebne potrebe 

gluhega. 100 vavčerjev pa 

pokriva samo eno tretjino 

predavanj, kar je absolutno 

premalo, da ne govorimo še o 

vseh drugih dejavnostih, ki 

jih ima gluhi študent izven 

fakultete in za katere 

potrebuje vavčerje, če se jih 

hoče udeležiti skupaj s 

tolmačem. Zadnje čase naj bi 

univerza plačala delo 

tolmača vendar jaz od 

univerze še nisem dobila 

plačila to pa zato, ker zadnje 

čase zaradi pomanjkanja časa 

ne tolmačim na univerzah. 

15. Bi želeli še kaj 

povedati?  

Mislim, da sem spregovorila 

o glavnih problemih, s 

katerimi se srečujem pri 

 

 

 

Popolno nepoznavanje snovi 

 

 

 

Ne sprejmeš tolmačenja 

 

 

Nezadovoljstvo gluhega 

študenta 

 

 

 

Plačilo tolmača z vavčerji 

 

 

 

Stroške krije MDDSZ 

 

 

 

Vavčerji pokrijejo samo eno 

tretjino predavanj 

 

 

 

Potrebe gluhega študenta 

izven predavanj na fakulteti 

 

 

Univerza naj bi plačala 

stroške tolmačenja 

Ni še dobila plačila s strani 

univerze 

 

Zadnje čase ne  tolmači na 

univerzah 

 

 

 

 

 

 

 

Večja samoiniciativnost s 

strani gluhih študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve 



 
 

tolmačenju na fakultetah. 

Želela pa bi si, da bi tudi 

gluhi študentje sami pokazali 

več samoiniciativnosti za 

razvoj slovenskega 

znakovnega jezika, saj bi bilo 

potem vsem lažje. Nam 

tolmačem, ki bi imeli večji 

nabor kretenj in tudi njim, 

ker bi imeli kvalitetnejše 

pretolmačeno snov. 

Vsekakor pa bi tudi tolmači 

potrebovali več 

izobraževanja. 

 

 

 

Večji nabor kretenj in 

kvalitetnejše tolmačenje 

 

 

Potreba po izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Transkript intervjuja s tolmačico SZJ – 2 

 POJMI KATEGORIJE 

1. Kako ste se odločili, da 

boste postali tolmačica za 

SZJ?¸ 

Delala sem v bolnici in tam 

sem se tudi prvič srečala z 

gluho osebo. Vedno je pri 

delu z ljudmi v zdravstvu 

malo časa, pri gluhemu pa ga 

imaš še manj ravno zaradi 

komunikacijske ovire. Že 

takrat se mi je prvič porodila 

želja, da bi se znala v 

sporazumevati z gluho osebo. 

Velikokrat sem gledala na 

TV oddajo Prisluhnimo tišini 

in moram reči, da mi je bila 

zelo zanimiva. Odločila sem 

se, da se tudi jaz naučim 

Znakovnega jezika, poklicala 

sem v društvo Novo mesto in 

se prijavila na tečaj. To so 

bili moji začetki. 

2. S katerimi težavami se 

srečujete pri svojem 

poklicu? 

Veliko ljudi ne jemlje 

Znakovni jezik kot tuj jezik, 

ampak si mislijo, da so tako 

sposobni, da se bodo znali že 

sami sporazumevati z gluho 

osebo. Zato se včasih zgodi, 

da ne želijo zraven tolmača, 

gluha oseba pa se ga boji 

zahtevati. Predvsem na 

področju zdravstva se dogaja, 

da mislijo, da se bodo z 

gluho osebo pisali, pa bo šlo. 

Vendar moram na tem mestu 

poudariti, da ima veliko 

gluhih, predvsem tistih 

neizobraženih, probleme z 

razumevanjem slovenskega 

jezika. 

3. Tolmačite verjetno na 

različnih področjih, kako se 

znajdete pri tolmačenju na 

področjih, ki vam niso 

 

 

 

Delo v bolnišnici 

 

 

Pomanjkanje časa zaradi 

komunikacijske ovire 

 

 

Želja po komunikaciji z 

gluho osebo 

 

Oddaja Prisluhnimo tišini 

 

 

Odločitev za učenje SZJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudje ne poznajo ZJ 

 

 

 

 

Zavračanje tolmača 

 

 

 

Zdravstvo ne pozna gluhote 

 

 

Težave gluhih pri 

razumevanju govornega 

jezika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno znanje in veščine 

in lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predznanje študentov 

 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 



 
 

blizu? 

Če vem, da bom morala 

tolmačiti, kar mi ni blizu, se 

prej pripravim. Če pa nimam 

te možnosti, potem grem na 

koncu opravljenega dela h 

govorcu, da ga prosim, če mi 

še en krat razloži, kar nisem 

razumela. Če pa imam 

možnost, govorca vstavim že 

vmes. 

4. Ali tolmačite tudi v 

procesu visokošolskega  

izobraževanja? Na kakšen 

način poteka vaše delo na 

tem področju? 

Tolmačim tudi v procesu 

izobraževanja. Odzovem se 

na sms gluhe osebe. Če 

tolmačenje sprejmem, se z 

gluhim študentom dobim 

dvajset minut pred začetkom, 

da se z njim še malo 

pogovorim o vsebini 

predavanja. Med samim 

predavanjem, če vidim, da 

gluhi študent ne razume, 

prosim profesorja za 

ponovno razlago. 

5. Kakšen je odnos 

univerze do tolmačev za 

SZJ in odnos univerze do 

gluhe osebe? 

Še pred kratkim se je 

univerza branila plačevati 

delo tolmača, sedaj  pa so 

sklenili nek dogovor z Zvezo 

gluhih in naglušnih, po 

katerem naj bi gluhi študent 

na začetku leta dal vlogo, na 

podlagi katere bi bili potem 

kriti stroški tolmača s strani 

univerze. Vendar sem jaz do 

sedaj dobila samo vavčerje. 

6. Kakšen je odnos 

profesorjev in študentov do 

vas in do gluhe osebe – do 

osebe, ki potrebuje 

tolmača? 

Odnos profesorjev in 

 

Priprava na tolmačenje 

 

 

Dodatna razlaga 

 

 

Vmesna prošnja za pojasnilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolmačenje sprejme na 

podlagi prejetega sms- a. 

 

 

 

 

Pogovor o vsebini 

predavanja 

 

 

 

 

Profesorjeva ponovna razlaga 

 

 

 

 

Univerza se je branila 

plačevati stroške tolmača 

 

Dogovor med ZDGNS in 

Univerzo 

 

 

Vloga 

 

Plačilo z vavčerji 

 

 

 

 

 

Korekten odnos profesorjev 

in študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna organiziranost dela 

tolmačev 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcija gluhih 

študentov s sošolci in  

profesorji  

 



 
 

študentov do mene kot 

tolmačico in do gluhe osebe 

je korekten. Študentje so 

večkrat pripravljeni priskočiti 

pomagati gluhi o sebi z 

zapiski ali pa z dodatno 

razlago. Tudi profesorji 

potrpežljivo ponovijo razlago 

snovi, ali pa priskrbijo za 

gluhega študenta dodatne 

ure, pri katerih ponovno 

razložijo snov, ki gluhemu ni 

bila razumljiva. 

7. Na kakšen način 

sodelujete s profesorji in z 

gluho osebo, ko se 

pripravljate na 

predavanja? 

Včasih grem do profesorja in 

ga vprašam, kakšna bo 

vsebina predavanj. Tudi z 

gluhim študentom se pred 

predavanjem pogovorim o 

predavanju, da vidim, koliko 

mu je snov poznana. 

8. Vemo, da se pri svojem 

delu srečujete s problemom 

nezadostnih kretenj. Kako 

to rešujete?  

To rešujem s črkovanjem, 

včasih kakšno kretnjo s 

pomočjo gluhega tudi 

izumim. Veliko mi pri 

mojem delu pomaga tudi 

pantomima in parafraziranje. 

9. Kaj mislite, kakšna bi 

bila idealna rešitev? 

V bistvu ne moremo tu 

govoriti o idealni rešitvi, ker 

jo ni. Nemogoče je, da bi se 

iznašlo vse strokovne kretnje 

za vsa področja 

izobraževanja. Tudi gluhi 

študentje so premalo dejavni 

na tem področju. Nočejo biti 

izpostavljeni, rajši se skrijejo 

v povprečje. 

10. Menite, da ste dovolj 

strokovno usposobljeni za 

tolmačenje vseh 

 

Pomoč študentov in 

profesorjev 

 

 

Potrpežljivost profesorjev 

 

 

Dodatne ure in dodatna 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje informacij o 

predavanju pri profesorju in 

gluhemu študentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prstna abeceda 

 Izumljanje novih kretenj 

Pantomima in parafraziranje 

 

 

 

 

 

Ni idealne rešitve 

 

Pomanjkanje kretenj za 

strokovne izraze 

 

Premajhna dejavnost gluhih 

študentov 

 

Nočejo se izpostavljati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno znanje in veščine 

in lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativne rešitve   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

izobraževalnih področij? 

Žal ne, kot sem že povedala 

je to nemogoče. 

11. Ali se vam zdi, da 

tolmač lahko tolmači na 

področju, za katerega ni 

strokovno usposobljen? 

Zakaj da in zakaj ne? 

V Sloveniji je še vedno 

premalo aktivnih tolmačev, 

zato se dostikrat zgodi, da 

moram iti tolmačit na 

področje, ki mi je čisto 

neznano. V tem primeru 

prosim gluhega, da mi 

priskrbi gradivo, da se vsaj 

malo pripravim v naprej. 

12. Kako se vi znajdete na 

področjih, ki vam niso 

blizu?  

Poskušam se pripraviti, 

dobiti gradivo. Dostikrat se 

zgodi, da se tudi sama 

poglobim v literaturo 

gluhega študenta, ali pa 

poiščem vsebino določene 

snovi na internetu. Na koncu 

predavanja pa prosim 

profesorja, da mi na kratko 

razloži, česar nisem 

razumela. 

13. Kdaj bi se moral tolmač 

izločiti iz tolmačenja 

predavanj? 

Iz samega predavanja se 

tolmač ne more izločiti. Že 

prej pa gluhega študenta 

vprašam, s katerega področja 

bo imel predavanja, in če mi 

je to področje popolnoma 

neznano, potem gluhemu 

svetujem, da si najde drugega 

tolmača. 

14. Kako poteka postopek 

financiranja tolmačenja? 

Do sedaj sem dobila svoje 

delo plačano s strani 

MDDSZ na podlagi 

vavčerjev, ki mi jih je dal 

gluhi študent. Slišala sem, da 

 

Nemogoče je biti dovolj  

strokovno usposobljen 

 

 

 

 

 

 

Premalo tolmačev 

Tolmačenje nepoznanega 

področja 

  

 

Priprava v naprej 

 

 

 

 

 

Priprava v naprej 

 

 

Samoizobraževanje 

 

 

 

Ponovna razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejetje/zavrnitev 

tolmačenja 

 

 

 

 

 

 

Plačilo z vavčerji 

 

 

 

 

Plačevanje s strani univerze 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje težav povezanih 

s specifičnim delom 

tolmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 



 
 

sedaj delo tolmača plačuje 

univerza, vendar jaz te 

izkušnje nimam, ker zadnje 

čase nisem tolmačila rednim 

študentom. 

15. Bi želeli še kaj 

povedati? 

Vsekakor se mi zdi, da bi 

morali imeti tolmači več 

izobraževanja v tehnikah 

tolmačenja, da bi se lažje 

znašli na področjih, ki nam 

niso blizu. 

16. Pa daste  tolmači 

kakšno pobudo v to smer? 

Damo, vendar od pobude do 

realizacije je pot dolga. 

Vendar pa je to že drugi 

problem. 

 

 

 

 

 

 

 

Potreba po izobraževanju v 

tehnikah tolmačenja 

 

 

 

 

 

 

Problem pomanjkanja 

izobraževanja 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Transkript intervjuja z direktorico ZZTSZJ 

 POJMI KATEGORIJE 

1. Leta 2002 je bil sprejet 

Zakon o uporabi 

slovenskega znakovnega 

jezika. Kakšne prednosti je 

prinesel gluhim študentom?  
Leta 2002 je res, da je bil 

sprejet Zakon o uporabi SZJ, 

katerega osnovni cilj je bil 

omogočiti gluhim osebam 

dostopnost  do vseh 

informacij na področju 

njihovega dela in življenja. 

Žal moramo danes po 

dvanajstih letih veljavnosti 

zakona ugotoviti, da je v 

praksi zakon implementiran 

na vseh področjih dela in 

življenja gluhe osebe z 

nekimi manjšimi težavami, 

vendar niso velike v tolikšni 

meri, da bi to vplivalo na 

neko generalno oceno 

veljavnosti zakona. Edino 

področje, ki ostaja še vedno 

nedostopno za gluhe osebe, 

je področje izobraževanja. 

Ocenjujemo, da je ravno 

področje izobraževanja za 

gluhe osebe izrednega 

pomena in ob nastajanju 

zakona smo tudi temu 

področju namenili največ 

pozornosti. Zakaj zakon na 

področju šolstva tako 

srednjega kot visokega ne 

uspe, ostaja neka uganka. Ne 

glede na vse skupaj lahko 

ocenjujemo, da je problem v 

zagotavljanju finančnih 

sredstev. Od leta 2002 pa vse 

do danes je naše Združenje 

organiziralo vrsto posvetov, 

okroglih miz s tem 

namenom, da bi pristojne 

prepričali v to, da so gluhi 

študentje brez pravice do 

tolmača v absolutno 

 

 

 

 

 

Sprejetje Zakona o uporabi 

SZJ 

 

 

 

Dostopnost do informacij 

 

 

 

 

Uresničevanje določil 

Zakona v praksi 

 

 

 

 

 

 

Nespoštovanje zakona na 

področju visokošolskega 

izobraževanja gluhih 

 

 

 

Pomen Zakona za gluhe 

študente 

 

 

Fakultete ne plačujejo 

stroške tolmačenja 

 

 

 

Problem so finance 

 

 

 

 

Iskanje rešitve 

 

 

Diskriminacija gluhih 

 

 

 

 

 

 

Prednosti in slabosti 

sprejetega zakona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

podrejenem položaju in tudi 

diskriminirani. Kot eden od 

razlogov, zakaj gluhi 

študentje po njihovem 

mnenju naj ne bi imeli 

pravico do tolmača v času 

njihovega študija, je bil 

argument, da zakon govori o 

tem, da ima gluha oseba 

pravico do tolmača v 

postopkih pred javnimi 

inštitucijami. Menijo, da 

sama predavanja, vaje, ki 

potekajo na posameznih 

fakultetah, niso postopek, 

ampak je to neka življenjska 

situacija, ki si jo posamezni 

gluhi študent izbere. Tem 

argumentom smo oporekali, 

kajti menili smo, da je 

potrebno ta postopek, oz. to 

pravico  gledati malo širše in 

ne zgolj v okvirju ozkega 

pravno-formalnega 

razumevanja. Ravno tako je 

našim argumentom sledilo 

tudi pripravljavec zakona 

Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve  in enake 

možnosti. V tem času smo 

tudi Vladi Republike 

Slovenije postavili poslansko 

vprašanje, na kakšen način 

bo gluhim študentom 

zagotovila to pravico. Tudi 

odgovor vlade na zastavljeno 

poslansko vprašanje je bil, da 

bo gluhim študentom v času 

študija ta pravica 

zagotovljena, a žal po 12 

letih veljavnosti zakona 

ugotavljamo, da je to zgolj 

črka na papirju. Dodatno 

razočaranje, ki smo ga ob 

tem doživeli, je bila tudi 

pogumna odločitev študenta, 

da svojo pravico do tolmača 

v času študija  išče po sodni 

poti. Z ne malo začudenja 

smo prebrali odločitev 

študentov s strani univerz 

 

Diskriminacija gluhih 

študentov s strani univerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgovori izobraževalnih 

institucij 

 

 

 

 

 

 

Oporekanje argumentom 

institucij 

 

 

 

 

 

 

MDDSZ in Vlada RS na 

strani gluhih študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravice gluhih študentov so 

le črka na papirju 

 

 

Iskanje pravice gluhega 

študenta po sodni poti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznavanje pravic gluhim 

študentom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

sodišča, ki se je postavilo na 

stran, da je izobraževanje 

neka življenjska situacija 

gluhega študenta, in da zakon 

posamezni fakulteti ne 

narekuje in jo ne obvezuje, 

da v času študija to pravico 

gluhemu študentu tudi 

zagotovi. Tako, da napor v 

smislu te pozitivne 

diskriminacije za gluhe 

študente in prepričevanju 

pristojnih je še vedno 

aktualen. 

2. Ste direktorica Zavoda 

združenja tolmačev za SZJ, 

ki vodi program 

izobraževanja in postopek 

certificiranja tolmačev 

SZJ. Katere spremembe ste 

uvedli v svojem 

izobraževalnem programu 

in zakaj? V zvezi s 

pridobitvijo certifikata, 

oziroma nacionalno poklicno 

kvalifikacijo za 

tolmača/tolmačico SZJ smo v 

okviru Združenja pripravili 

pripravljalni program 

usposabljanja za pridobitev 

certifikata, na podlagi 

Zakona o nacionalnih 

poklicnih kvalifikacijah. Ta 

program izvajamo že od leta 

2002 in v času izvajanja je 

doživel tudi nekaj sprememb. 

Vse te spremembe so šle v to 

smer, da bi pridobili čim več 

za področje celotne države. 

V začetku je ta program 

trajal devet mesecev, tekom 

izvedbe smo ga spreminjali 

in prilagajali glede na želje, 

pripombe udeležencev in v 

letošnjem šolskem letu smo 

uvedli spremembo, da smo ta 

program razširili na dve leti, 

in sicer od oktobra do maja 

naslednjega leta. Program 

lahko izvedemo v primeru, 

 

 

Sodišče je na strani univerz 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje pravice po zakonu se 

nadaljuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljalni program 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe na področju 

izobraževanja tolmačev 

 

Zagotavljanje potreb po 

tolmačih SZJ po celotni 

državi 

 

Sprememba v časovnem 

trajanju programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

če je vpisanih najmanj osem 

kandidatov. Izvajajo ga gluhe 

osebe v sodelovanju s 

certificiranimi tolmači z več 

letnimi izkušnjami ter tudi z 

priznanimi jezikoslovci. 

Bistvena sprememba je v 

tem, da smo program 

zastavili kot nadaljevanje tri 

stopenjskih tečajev ZJ, in 

smo mu največ pozornosti 

posvetili v pridobivanju 

veščin in spretnosti, ki so 

pomembne pri samem 

tolmačenju. Zato je bil tudi 

kot pogoj, da je nekdo ta 

osnovni tečaj ZJ zaključil, 

kar se je pa izkazalo za 

slabost glede na to, da so 

interes za ta program 

izkazale tudi osebe, ki 

izhajajo iz gluhih družin in 

že obvladajo nek fond znanja 

ZJ. Zato smo predpisali 

spremenjen pogoj, zaželeno 

znanje ZJ, v upanju, da bomo 

na ta način spodbudili čim 

večje število kandidatov. 

Novost je, da sodelujejo tudi 

gluhe osebe, ki imajo 

afiniteto pri poučevanju ZJ, 

in jezikoslovci, kajti 

menimo, da tolmači, ki bodo 

stopali na ta pota, morajo 

obvladati neke specifike s 

področja jezikoslovja in 

razlik med jezikom slišeče 

večine in jezikom gluhe 

populacije. 

3. Se vam zdi poklic 

tolmača/tolmačice SZJ 

zahteven in zakaj? Glede 

zahtevnosti poklica 

tolmač/tolmačica SZJ zelo 

rada poudarjam, da to ni tako 

enostaven poklic preprostega 

mehanskega tolmačenja iz 

enega jezika v drugi jezik. 

Bistveno se razlikuje od 

prevajalcev, npr. angleškega 

Število udeležencev 

 

Izvajalci izobraževalnega 

programa 

 

 

 

Program kot nadaljevanje 

tristopenjskih tečajev 

 

 

 

Poudarek na veščinah in 

spretnostih 

 

Slabost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe v pogojih k 

pristopu izobraževanja 

 

 

Povečati število tolmačev 

 

 

 

Dvigovanje kakovosti 

izobraževanja 

 

 

 

Zahteva po profesionalnosti 

 

 

 

 

 

 

Stopnja zahtevnosti dela 

tolmač/tolmačica SZJ 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno  znanje, veščine 

in lastnosti 

 

 

 

 

 



 
 

jezika v slovenski jezik in 

obratno. V primeru tega 

prevoda, če govorimo o 

simultanem prevodu, 

prevajalci tujih jezikov 

nimajo neposrednega stika z 

udeleženci, npr. nekega 

seminarja. Prav tako se ne 

ukvarjajo s tem, oz. ne 

razmišljajo o nivoju znanja 

jezika udeležencev, se pravi 

tistih, katerim je ta prevod 

namenjen. Razlika med njimi 

in nami tolmači SZJ je v tem, 

da je tolmačenje vedno 

neposredno, se pravi v živo, 

da je zelo pomembno, da 

uporabnika, torej gluho 

osebo poznamo in da način 

svojega tolmačenja 

prilagodimo njegovemu 

nivoju znanja, jezika večine, 

se pravi slovenskega jezika, 

kakor tudi nivoju njegovega 

znanja SZJ. Gluhe osebe 

imajo nivo znanja enega in 

drugega jezika zelo različno 

osvojenega. Tako, da 

osnovna naloga tolmača je, 

da najprej gluhega 

uporabnika prepozna, spozna 

in ne nazadnje svoj način 

tolmačenja prilagodi 

gluhemu uporabniku 

neposredno. Vse prevečkrat 

se nam tudi dogaja, da 

nekateri, ki želijo postati 

tolmači, menijo, da za 

opravljanje tega poklica 

zadošča nek skromen nivo 

znanja SZJ, pa vendar temu 

ni tako. Namreč sam zakon je 

prinesel tudi ogromno 

sprememb pri delu nas 

tolmačev. Če je pred 

zakonom potekalo 

tolmačenje v neki ožji 

skupini gluhih uporabnikov 

na nivoju njihovih društvenih 

dejavnosti, se je s sprejemom 

 

 

Primerjava s prevajalci tujih 

jezikov  

 

 

Nimajo stika z udeleženci 

 

Se ne ukvarjajo z nivojem 

znanja udeleženca 

 

 

 

 

Tolmačenje je neposredno 

 

Pomembnost poznavanja 

gluhe osebe 

 

 

Prilagajanje 

 

 

 

 

 

Različno znanje SZJ in 

slovenščine 

 

 

Osnova za uspešno delo je 

 

 

prilagajanje 

 

 

 

 

podcenjevanje zahtevnosti 

dela 

 

 

 

Spremembe pri delu 

tolmačev 

 

 

 

Manj zahtevno delo tolmača 

 

 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predznanje študentov 

 

 

 

Izkušnje tolmačev 

 

 

 

 

 

 

 

Ustreznost izobrazbe 

 

 

 

 

Prednosti in slabosti 

sprejetega zakona 

 

 

 

 

 



 
 

zakona področje 

udejstvovanja in področje 

delovanja gluhih oseb 

razširilo do takšne mere, da 

od tolmača zahteva stalno 

usposabljanje ali 

samoizobraževanje v tem 

smislu, da si pridobiva nove 

razsežnosti in nova znanja s 

področja ZJ, kajti ZJ, kot 

sem omenila že prej, je 

posegal na nivo društvenih 

aktivnosti, danes pa lahko 

vidimo tolmače pri 

tolmačenju dnevno 

informativnih oddaj, na tv 

dnevniku, ali pa na 

novinarskih konferencah 

vlade, ali pa na seminarjih, se 

pravi, kjer je jezik govorcev 

bistveno bolj strokoven, da 

ne rečem zahteven, saj 

vsebuje neke nove pojme, ki 

jih v ZJ ne prepoznamo. 

Druga zadeva, ki je 

pomembna za izvajanje tega 

poklica je moralno-etična 

neoporečnost tolmača, ki se 

podaja na ta pota. Namreč mi 

tolmači posegamo na zelo 

intimna področja gluhih 

oseb. In seveda ta področja 

lahko tolmači oseba, ki ima 

visoko razvit čut za to delo in 

oseba, ki absolutno in v 

celoti upošteva etični 

poklicni kodeks. Zakaj je to 

tako zelo pomembno? 
Namreč gluha skupnost je 

zelo majhna, številčno 

majhna v naši državi, gluhih 

je trenutno okoli 990 oseb, in  

seveda se te gluhe osebe 

navsezadnje med seboj tudi 

poznajo. Nedopustno bi bilo, 

da tolmač ali tolmačica, ki 

tolmači tako intimne zadeve 

za posamezno gluho osebo, o 

tej njeni zadevi tudi 

razpravlja z drugimi 
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udeleženci. Zato je zahteva 

po upoštevanju poklicne 

etike na prvem mestu. 

4. Kaj menite o tem, da je v 

ZDA in Veliki Britaniji 

izobraževanje tolmačev 

podiplomski študij? Glede 

izobraževanja tolmačev kot  

podiplomskega študija v teh 

dveh državah, ZDA in Veliki 

Britaniji, bi rada poudarila, 

da je naša dejavnost relativno 

zelo mlada. Kar pomeni, da 

smo zakon dobili šele leta 

2002, kar pomeni, da velja 

komaj eno desetletje, in da je 

do sprejema zakona celotno 

naše usposabljanje ni bilo 

sistemsko urejeno. Bil je nek 

interni dogovor v okviru 

posameznih društev in Zveze 

gluhih, na nivoju države pa 

to ni bilo urejeno. Sam zakon 

je prinesel na naše področje 

glede poklica spremembo v 

tem smislu, da je s 

sprejemom zakona naš poklic 

postal prepoznaven in javno 

veljaven. Namreč certifikat je 

javna listina in se prizna kot 

drugi poklici. Seveda pa je ta 

certifikat možno pridobiti na 

podlagi Zakona o 

nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah, ki ne 

predvideva kot obvezo 

izvajanje javnega 

izobraževalnega programa. 

Ali bo v naši državi prišlo do 

sprejema javno veljavnega 

izobraževalnega programa za 

tolmače to je velika uganka, 

ampak glede na sedanjo 

situacijo in maloštevilnost 

skupine se bojim, da bo 

moralo zelo veliko časa 

preteči, da bi se to zgodilo. 

ZDA  seveda prednjačijo v 

tem in je taka odločitev 

absolutno dobrodošla in jo 
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tudi pozdravljam, res pa je 

potrebno vedeti, da je gluha 

populacija v teh dveh 

državah bistveno 

številčnejša, kot je to na 

našem prostoru. In kot 

rečeno, gluhih oseb je 

trenutno 919, to je neka 

številka, s katero trenutno 

operiramo, in kakšnega 

večjega porasta tudi ni 

pričakovati in na trenutno 

število tolmačev 46, kot jih je 

na področju celotne države, 

tudi menim, da je ta način 

usposabljanja, ki ga izvajamo 

na Združenju tudi zadosten. 

Res pa je, da nas je vodilo k 

spremembi samega programa 

ravno to dejstvo, zato smo pa 

program tudi razširili na 

dvoletni program. 

5. Kako to, da ste se v 

Sloveniji odločili za pogoj 

najmanj srednja  šolska 

izobrazba? Naj povem, da 

nas je k temu vodilo dejstvo, 

da ko je bil Zakon o uporabi 

SZJ sprejet, so se za to 

dejavnost odločali večino 

slišeči otroci gluhih staršev. 

Ob sprejemu zakona je bilo 

potrebno imeti tudi neko 

bazo tolmačev. To bazo 

tolmačev in izobrazbeni 

pogoj smo prilagodili 

tedanjemu številu tolmačev, 

ki so že tolmačili nekaj let. 

Takrat je večino tolmačev, ki 

to niso imeli priznano kot 

javno veljavni poklic imela 

srednjo šolsko izobrazbo. V 

želji, da ti tolmači 

nadaljujejo svoje delo, smo 

kot izhodišče postavili ta 

pogoj. Pa vendar, če danes 

pogledamo izobrazbeno 

strukturo sedanjih 46, 

tolmačev, pa ugotovimo, da 

je oseb s srednjo šolsko 
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izobrazbo manj, da 

prednjačijo tolmači, ki imajo 

visoko strokovno izobrazbo. 

6. Iz Kodeksa poklicne 

etike za tolmače je 

razvidno, da se od  tolmača 

pričakuje  visok nivo 

zrelosti in odgovornosti. 

Zakaj je to tako 

pomembno? Kot sem že 

povedala, je Kodeks poklicne 

etike izredno pomemben za 

opravljanje poklica tolmača. 

Kot že sami ugotavljate, se 

od tolmača zahteva visok 

nivo zrelosti in odgovornosti. 

Že pri prejšnjem vprašanju 

sem povedala, da mi s svojim 

delom posegamo na izredno 

občutljiva področja dela in 

življenja gluhih oseb. 

Nepredstavljivo je, da bi mi 

kot tolmači te vsebine, oz. ta 

doživetja, s katerimi se 

srečajo gluhe osebe, o njih 

razpravljali ali pogovarjali 

bodisi z drugimi gluhimi 

osebami ali z drugimi 

tolmači. Naša odgovornost je 

toliko večja in tudi ne 

predstavljam si, da bi nekdo 

neodgovoren ali pa 

nezadostno zrel opravljal ta 

poklic. Reciva, če pogledava 

samo področje zdravstva, 

namreč mi še vedno naletimo 

na nekatere zdravnike, ki ne 

želijo ali ne dovolijo, da bi 

tolmači tolmačili gluhim 

pacientom. Ne predstavljam 

si, da bi se nek tolmač spustil 

v spor s tem zdravnikom. 

Zato mora imeti tolmač zelo 

visoko raven in razvito 

afiniteto, kako in na kakšen 

način, verodostojen, spoštljiv 

način, pa vendarle poskusiti 

dotičnega zdravnika ali pa 

referenta na upravni enoti ali 

pa policista, da pa vendar le 
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gluha oseba ima to zakonsko 

pravico. Molčečnost in 

odgovornost je osnova, ravno 

tako empatija do gluhih, do 

drugačnosti. To so vse tiste 

psihofizične sposobnosti, ki 

jih kot tolmači moramo imeti 

razvite, da lahko ta svoj 

poklic tudi kompetentno 

opravljamo. 

7. Kaj mislite s kakšnimi 

težavami se srečujejo pri 

svojem delu tolmači/ 

tolmačice na področju 

visokošolskega 

izobraževanja gluhih? 

Področje visokošolskega 

izobraževanja je resda še 

vedno uganka. Seveda 

gluhim študentom ni 

preostalo nič drugega, kot da 

za tolmače, ki jih angažirajo 

v študijskem procesu, 

uporabljajo teh 100 ur 

vavčerjev, katerih tudi država 

nameni, vendar ne za redni 

študij, ampak zgolj za neke 

neformalne, neredne oblike 

izobraževanja.  

Problem tolmačenja pri 

visokošolskem izobraževanju 

je tudi v tem, ker je SZJ naše 

osnovno orodje. Ta jezik  ZJ 

ne sledi jeziku večine, se 

pravi slovenskemu 

knjižnemu jeziku. Mi se še 

vedno srečujemo s težavo, da 

določenih pojmov ne 

moremo pretolmačiti v ZJ, pa 

ne zato, ker ga ne bi znali, 

ampak ker vsak ZJ v svojem 

fondu kretenj ne sledi  

govornemu jeziku. Problem 

nastane, ko se srečujemo s 

specifičnimi specialnimi 

vsebinami, postane zadrega 

zato, ker tolmač ne ve kako 

nek strokovni jezik, ki je na 

dotični fakulteti, kako ga 

pretolmačiti.  
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Kaj je rešitev?  
Rešitev je zgolj samo v tem, 

da se naredi seznam teh 

izrazov, ki jih v večini 

primerov uporabljajo na tem 

področju, ter se v dogovoru z 

gluhim študentom tolmač in 

gluhi študent dogovorita za 

neko kretnjo. Na primer, če 

gremo na področje kemije; 

zelo veliko je terminov, 

primer analiza, sinteza, zato 

je dobro, da se tolmač in 

gluhi študent dogovorita, 

kako bo tolmač te termine 

prekretal, da bo sprejemljiv 

za gluhega študenta. Ali so 

gluhi aktivni pri tem ali 

čakajo, da bo tolmač sam 

za vse poskrbel? To je tako 

kot pri slišečih, nekateri 

gluhi so bolj aktivni, drugi 

manj, nekateri so pasivni in 

za njih je najlažje 

okarakterizirati tolmača kot 

slabega; pa ni slab zato, ker 

ne zna neko kretnjo pokazati, 

ampak se to navezuje na to, 

kar sem že omenila, kaj je 

razlika med prevajalcem 

nekega tujega jezika in med 

nas tolmači. Prevajalec 

nekega tujega jezika v 

slovenščino se ne bo ukvarjal 

s tem, ali slušatelj pojem, 

npr. kooperacija razume ali 

ne. On se z nivojem znanja 

slušatelja ne ukvarja. Mi 

tolmači pa se moramo 

ukvarjati s tem, da vemo ali 

gluha oseba te termine 

razume ali ne. Dejstvo je, da 

smo preobremenjeni s tem 

vedno bolj, zato je zelo 

pomembno 

samoizobraževanje, sledenje 

tem novim terminom. 

Politično področje je eno 

tako novo področje, kar se 

tiče ZJ. Če poslušate novice, 
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slišite ogromno nekih novih 

terminov, ki jih nismo 

poznali. Če samo povem 

primer »slamnatih podjetij«; 

v ZJ ne moreš to prevesti kot 

slama in podjetje, ampak 

moramo poiskati nek 

sinonim, kaj to slamnato 

podjetje v bistvu pomeni. To 

je ta razlika med nami in 

prevajalci tujega jezika.  Za 

to se od nas dodatno zahteva 

konstantno usposabljanje, 

samoizobraževanje in 

sledenje tem novitetam. 

8. Združenje tolmačev 

organizira tudi 

permanentno 

izobraževanje za tolmače.  

Kako poteka takšno 

izobraževanje in ali menite, 

da je takšno izobraževanje 

za tolmača potrebno? 

Zakaj? Mi kot združenje 

tudi poskušamo organizirati 

permanentno izobraževanje 

zaradi tega, ker menimo, da 

certifikat pomeni zgolj 

zeleno luč, da lahko ta poklic 

delamo. Ne pomeni pa, da 

smo celotno znanje s 

področja tolmačenja in ZJ 

pridobili s pridobljenim 

certifikatom. Kot rečeno 

pojavljajo se novi termini, 

katerim je potrebno slediti, 

pojavljajo se neke lepe stvari 

na našem področju, za katere 

je dobro, da tudi ostali 

tolmači slišijo, po drugi 

strani pa, žal, tako kot na 

vseh področjih se tudi 

pojavljajo neke slabosti, ko 

tolmači bodisi izigravajo ali 

kršijo Kodeks poklicne etike, 

se obnašajo neprimerno v 

nekaterih situacijah, in dobro 

je, da ostali tolmači slišijo 

dobre, kot tudi slabe stvari, 

ki se dogajajo, s tem 
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namenom da preprečimo, da 

bi se karkoli od tega 

ponovilo. Zato menim, da je 

permanentno izobraževanje 

za tolmače absolutno 

potrebno, in bi bilo nujno, da 

se ga udeležijo vsi. Moram 

pa z žalostjo ugotoviti, da 

peščica tolmačev čuti 

potrebo po permanentnem 

izobraževanju. Zgolj nekaj 

tolmačev je, ki sami sebi 

priznajo in rečejo, da ne 

znam in mi ni nerodno 

vprašati, žal pa je večina, ki 

meni, da jim to ni potrebno, 

da so vse znanje tudi osvojili. 

9. Imate kakšno orodje, s 

katerim bi lahko te 

tolmače, ki ne čutijo 

potrebo po izobraževanju  

»prisilili«, da bi se začeli 

izobraževati? Za enkrat je to 

permanentno izobraževanje 

prepuščeno izbiri 

posameznih tolmačev. Jaz 

nisem naklonjena neki prisili, 

kajti menim, da če gre za 

neko prisilo, je izplen tega 

zelo skromen. Pa vendar v 

letošnjem letu smo poskušali 

že dvakrat organizirati 

delavnice na temo Razvoj 

notranjih potencialov. Prijav 

je bilo zelo malo. Sedaj 

organiziramo cikel delavnic, 

kjer poudarjamo razliko med 

slovenskim jezikom in SZJ. 

Tudi na teh delavnicah je 

odziv zelo skromen. Tako, da 

v tem spomladanskem delu 

bomo to prepustili prosti 

izbiri posameznega tolmača, 

v jesenskem roku pa, če ne 

bo šlo drugače, bo pač 

potrebno potegniti neke 

konsekvence, zato ker v 

Katalogu standardov, znanj 

in spretnosti je tudi zapisano 

kot ključno delo za tolmače 
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permanentno usposabljanje. 

In tisti tolmači, ki se ne 

udeležujejo permanentnega 

usposabljanja lahko 

zaključiva in rečeva, da 

tistega ključnega dela niso 

sposobni več opravljati. In se 

postavi vprašanje veljavnosti 

certifikata. In če drugače res 

ne bo šlo, se bomo obrnili na 

Katalog znanj in spretnosti. 

Ne želim pa poudarjati in 

reči, da imamo tudi Pravilnik 

o disciplinski odgovornosti 

tolmačev, kjer je zapisano, da 

neudeležba na permanentnem 

izobraževanju pomeni tudi 

kršitev. Ampak kot rečeno, to 

so neki skrajni ukrepi in 

upam, da se jih ne bo 

potrebno posluževati.  

10. V ZDA in Veliki 

Britaniji  se preverja 

znanje tolmača. Ko dobi 

certifikat, to ne pomeni, da 

je tolmač za celo življenje 

ampak se mora stalno 

potrjevati. Kaj menite o 

tem? Jaz se s tem strinjam in 

to bi bilo dobrodošlo, če bi 

mi lahko to naredili tudi v 

slovenskem prostoru. Žal pa 

moram reči sledeče, naša 

zakonodaja tega ne dopušča. 

Namreč, kot sem že omenila, 

mi pridobimo certifikat na 

podlagi Zakona o  poklicnih 

kvalifikacijah. Certifikat pa 

je javna listina in je priznan 

kot drugi poklic. In ni 

nobenega pravnega akta, ki 

bi meni ta drugi poklic 

odvzel. Zato je žal pri nas 

tako, da tisti tolmači, ki pri 

nas pridobijo certifikat ga 

imajo doživljenjsko. Ni 

nobenega vzvoda, da bi mi 

lahko rekli, da nekdo, ki 

nekaj let nič ne tolmači, da 

mora ponovno dokazovat 
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Zakonska podlaga kot ovira 

pri dvigovanju 

profesionalnosti tolmačev 
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znanje ali ga obnovit, na 

žalost je naš pravni okvir tak. 

Je pa to zelo dobrodošlo in 

pametno in jaz upam, da bo 

tudi pri nas prišlo enkrat do 

tega. 
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