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Verjetno se je vsak od nas srečal z znakovnim jezikom. Morda se tega niti ne
zavedate. Se spomnite, kako smo v šoli uporabljali tisto »skrivno« komunikacijo
s prsti, kjer je vsaka črka imela vsak svoj znak? To je dvoročna abeceda, ki je
sestavni del slovenskega znakovnega jezika in se uporablja še dandanes,
vendar le med starejšimi gluhimi osebami. 
 
Iz praktičnih razlogov se je v Sloveniji uvedla enoročna abeceda, ki smo si jo
sposodili iz ameriškega znakovnega jezika in jo prilagodili našim potrebam.  
 
Znanje enoročne abecede predstavlja le del sveta znakovnega jezika. Z
abecedo črkujemo lastna imena, da pa bi bila komunikacija enostavnejša,
uporabljamo kretnje. Vsak pojem ima svojo kretnjo - npr. hiša, kava, avto; pri
čemer je pomembno, da upoštevamo štiri elemente kretnje: 

POložaj ROK 

IN PRSTOV

ORIENTACIJO LOKACIJO SMER

Če spremenimo samo en element kretnje, smo s tem spremenili pomen
kretnje. Za položaj rok in prstov največkrat uporabimo ravno črke iz enoročne  
abecede.  
 
V nadaljevanju je prikazana enoročna abeceda slovenskega znakovnega jezika.
Pri učenju imejte v mislih, da je abeceda narisana iz perspektive sogovornika.
To pomeni, da jo naš sogovornik vidi tako, kot je narisana na spodnjih slikah. 
 

1. UVOD
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2. ENOROCNA ABECEDA
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NA NAŠI SPLETNI STRANI 

 

FACEBOOKU, 

INSTAGRAMU 

www.znakovnijezik.si.
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https://www.instagram.com/znakovnijezik.si/
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Enoročna abeceda pomemben del znakovnega jezika. Če naši črki dodamo še
gibanje, lokacijo ali orientacijo, nastane kretnja. Pri spodaj prikazanih primerih
lahko vidimo, da kretnje največkrat uporabljajo za položaj rok in prstov črke iz
enoročne abecede.  
 
Nekaj primerov:

3. OSNOVNI PRIMERI

Če se želite naučiti še več, nas lahko obiščete na Facebook ali Instagram
profilu Znakovni jezik, kjer vsak dan objavljamo nove videoposnetke in druge
vsebine na temo znakovnega jezika. Poleg tega se lahko vpišete na naš
začetni ali nadaljevalni tečaj znakovnega jezika.
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FACEBOOK 

INSTAGRAM 

www.znakovnijezik.si

Tečaj znakovnega jezika poteka v majhni skupini do 15 tečajnikov. Izvaja se v sklopu Zavoda ŠOLT. Velik 
poudarek na praktičnih in vizualnih vajah (tudi s pomočjo videoposnetkov). Na tečaju se bomo seznanili z
osnovami komunikacije z gluhimi po različnih poteh (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali
bomo osnove kretenj (vljudnostni izrazi, zaimki, vprašalnice, nikalnice, glagoli, posamezne besede, besedne
zveze), posebnosti znakovnega jezika, razlike v podobnih kretnjah znakovnega jezika in enoročno  abecedo.

• Lažja komunikacija z gluhimi in naglušnimi 
• Aktiviranje vizualnega spomina in prstne motorike 
• Osvojiti znanje tujega jezika, ki je edini neverbalni tuji jezik 
• Seznanitev s svetom in kulturo gluhih 
• Boljše predznanje za uspešno delo z gluhimi ali naglušnimi osebami 

Moje ime je Roman in prihajam iz družine, kjer uporabljamo znakovni jezik, saj sta
moja mati in oče gluha. Življenje z znakovnim jezikom mi je dalo vpogled v svet
gluhih in v to, kako pomembna je komunikacija. Zaradi tega sem postal tolmač
slovenskega znakovnega jezika in imam dolgoletne izkušnje na področju dela z
gluhimi in naglušnimi osebami. 
 
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z znakovnim jezikom, svetom gluhih ali s čim
sorodnim, mi pošljite e-mail ali pa sporočilo preko Facebook strani Znakovni jezik.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA TEČAJ?

KDO SEM JAZ?

za študente:

66 € 
82 €

20% POPUST
82 €

za neštudente:

AKCIJA! 
UGODNO! PRIJAVI SE

ROMAN DEMIR
Tolmač znakovnega jezika

TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA

POHITI IN SE PRIJAVI NA TECAJ
v
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Skrbno izbrano besedišče za vsakdanjo uporabo 
Preko 400 kretenj 
Enostavni posnetki za hitro učenje 
Posnetki so na voljo na DVD-ju ali USB-ju 

SPLETNA TRGOVINA

SPLETNA TRGOVINA

SKODELICA - ABECEDA

MALI SLOVAR SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA

KRATKA MAJICA - LOVE

20 €

Odlično darilo za jezikoslovce,  
pedagoge in prevajalce
Naučite se enoročno abecedo
Omejena serija skodelic!

15 €

10 €

20 € 18 €

Na voljo so moške in ženske majice
Velikosti S, M in L
Na voljo v črni, beli ali  
rdeči barvi
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