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Ljubljana: 14.6.2019 

                                                                                                                              

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet 

Mestni trg 1, 

1000 Ljubljana                                                              k 2.točki  5.seje 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujem županu svetniško pobudo: 

 

Zavod za gluhe in naglušne (v nadaljevanju ZGNL) je osrednja slovenska ustanova za celostno 

obravnavo gluhih in naglušnih otrok, oseb z govorno-jezikovno motnjo in oseb z motnjo avtističnega 

spektra. Vzgajajo in izobražujejo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do 

zaključka izobraževanja na srednji šoli. Osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih 

sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, 

jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. 

Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in 

mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in 

srednješolski stopnji; otrok z avtistično motnjo; izobraževanje odraslih; surdopedagoško, logopedsko, 

psihološko in specialnopedagoško obravnavo; fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični 

ambulanti. 

ZGNL obsega oddelke predšolske vzgoje in oddelke osnovnošolskega izobraževanja ter oddelke 

srednješolskega izobraževanja. V zavod je vključenih približno 50% otrok, učencev in dijakov, ki 

imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.  

 

Podajam pobudo na Mestno občino Ljubljana na Oddelek za izobraževanje in predšolsko 

vzgojo, da se ZGNL – ju omogočijo aktivnosti, ki so jih deležni ostali osnovnošolci ljubljanskih 

osnovnih šol; 

- povabilo na sprejem najboljših devetošolcev ljubljanskih osnovnih šol 

- financiranje in organizacija plavalnega tečaja učencem 1. in 3. r ter preizkus plavanja v 6.r 

- ponuditi vsa izobraževanja strokovnim in tehničnim delavcem zavoda, ki jih financira in 

organizira MO Ljubljana 

- povabiti strokovne in tehnične delavce na decembrsko praznovanje javnih uslužbencev 

MOL na Gospodarsko razstavišče 

 

 



 

 

Ob vsem tem ne smemo zanemariti dejstva, da si ti predšolski otroci in osnovnošolci ter dijaki niso 

svobodno izbrali gluhote in naglušnosti ter motenj avtističnega spektra. 

 

Najlepša hvala za odgovor in prijeten pozdrav! 

         Maruša Babnik 

         Svetnica MS MOL 

 

 


