
KAJ DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH NUDIJO SVOJIM 

ČLANOM? VELIKO! 
 
Kdo si ne želi kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja?  

Predstavljamo vam dejavnosti v društvih gluhih in naglušnih v 
Sloveniji, ki zagotavljajo prav to in še mnogo več.  
 
Kot član društva gluhih in naglušnih ste v AUDIO BM slušnih centrih 
deležni številnih ekskluzivnih ugodnosti in popustov. Ob uveljavljanju 
je s seboj potrebno imeti veljavno člansko izkaznico društva in AUDIO 
BM klub kartico ugodnosti, ki jo pridobite brezplačno v  kateremkoli 
AUDIO BM slušnem centru. 

 
 
KAKO SE VČLANITI V DRUŠTVO? 
 
Enostavno! Potrebno je dokazilo o izgubi sluha (izvid ali avdiogram ali 
odločba) in izpolnitev pristopne izjave, ki jo prejmete v društvih.  

 
 
PROGRAMI DRUŠTEV 

 Individualno svetovanje ter pomoč pri reševanju socialnih stisk in 
težav. 

 Pomoč in svetovanje pri pridobitvi in uporabi slušnih aparatov in 
drugih tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo osebe z okvaro sluha 
za premagovanje komunikacijskih ovir. 

 Spremstvo in zagovorništvo pri stikih z institucijami in pomoč pri 
uveljavljanju pravic. 

 Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, vlog, vključitvi v delovno okolje 
idr. 

 Koriščenje cenovno ugodnih počitniških kapacitet Zveze društev 
gluhih in naglušnih Slovenije v Moravskih Toplicah, Kranjski Gori, 
Piranu in Fiesi. 

 Brezplačno letovanje socialno ogroženih posameznikov in družin.  
 Organizacija predavanj, ustvarjalnih delavnic, strokovnih ekskurzij, 

izletov, družabnih srečanj, samopomočnih skupin za naglušne, 
tečajev, pogovornih uric, … 

 Organizacija različnih športnih in kulturnih aktivnosti: brezplačna 
rekreacija in ogledi znamenitosti za člane društva. 

 Brezplačno prejemanje glasila »Iz sveta tišine«. 
 … 



EKSKLUZIVNI POPUSTI IN UGODNOSTI V AUDIO BM SLUŠNIH CENTRIH 
– ZA ČLANE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 1x letno brezplačna meritev sluha ob kateri podarimo 2 zavitka (12 
kos) baterij za slušne aparate (model 10, 13, 312 ali 675). Potrebna 
je predhodna rezervacija termina v AUDIO BM slušnem centru, ki ga 
želite obiskati. 

 Popusti na slušne aparate: 
o 10% na osnovni izbor v primeru samoplačniške nabave (ob predložitvi 

naročilnice so slušni aparati iz tega izbora v vsakem primeru brez 
doplačila). 

o 5% na razširjeni osnovni izbor ob predložitvi naročilnice. 
o 10% na srednji izbor ob predložitvi naročilnice. 
o 15% na odličen izbor ob predložitvi naročilnice. 
o 20% na vrhunski izbor ob predložitvi naročilnice. 
 20% popusta za brezžične dodatke k slušnim aparatom (TV oddajniki, 

dodatni brezžični mikrofoni, namenski daljinski upravljalniki, …).  
 30% popust na baterije za slušne aparate (velja tudi za nakup enega 

zavitka (6 kos). Cena za zavitek z upoštevanim popustom je le 3,5€.  
 10% popusta na tehnične pripomočke, kot so: telefoni za naglušne in 

vibracijske budilke. 
 20% popusta na izdelke za nego in vzdrževanje, kot so različne  rešitve 

za razvlaževanje slušnih aparatov, čistila za čiščenje oliv (ušesnih 
vložkov), … 

 20% popusta za individualno izdelano zaščito ušes pred vodo. 

 

 

KONTAKTNI PODATKI DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE  
 

DGN LJUBLJANA 
Ulica za travniki 40 
1260 Ljubljana Polje 
dgn.ljubljana@siol.net  
01/528 44 93 
http://www.dgnl.si/ 

 
AURIS – MDGN ZA GORENJSKO 
Huje 23 a 
4000 Kranj 
dgn.kranj@guest.arnes.si 
04/235 14 70 
http://www.auris-kranj.si/ 
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DGN JUŽNE PRIMORSKE 
Župančičeva 18 
6000 Koper 
drustvo.gluhih-naglusnih@telemach.net 
05/627 62 77 
http://www.dgnkp.si/ 

 
DGN PODRAVJA MARIBOR 
Trubarjeva ulica 15 
2000 Maribor 
dgn.maribor@guest.arnes.si 
02/872 02 46 
https://www.dgnp-mb.si/ 

 
DGN SEVERNE PRIMORSKE 
Sedejeva ulica 8 
5000 Nova Gorica 
dgnsp@siol.net 
05/300 17 81 
http://www.zveza-gns.si/drustva/dgn-severne-primorske/ 

 
DGN CELJE 
Lešničarjeva 5 
3000 Celje 
dgn.celje@guest.arnes.si 
03/493 02 02 
http://www.dgn-celje.si/ 

 
DOZIS DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 
Glavni trg 11 
8000 Novo mesto 
dgnnm56@gmail.com 
07/332 47 77 
https://www.gluhinaglusni-dolenjske.net/ 

 
DGN POSAVJA KRŠKO 
Cesta krških žrtev 60 
8270 Krško 
dgn.krsko@siol.net 
07/49 21 392 
http://www.zveza-gns.si/drustva/dgn-posavja-krsko/ 
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MDGN VELENJE 
Efenkova cesta 61 
3320 Velenje 
mdgn.velenje@t-2.si 
03/897 44 73 
https://www.mdgnvelenje.si/ 

 
DGN POMURJA MURSKA SOBOTA 
Staneta Rozmana 11 a 
9000 Murska Sobota 
dgnpms@siol.net 
02/521 11 51 
http://www.dgn-pomurja.si/ 

 
MDG LJUBLJANA 
Cankarjeva cesta 9 
1000 Ljubljana 
mdg-ljubljana@guest.arnes.si 
01/430 30 08 
http://www.mdgl.si/ 

 
MDGN SLOVENSKE KONJICE 
Mestni trg 17 
3210 Slovenske Konjice 
mdgn.slovenske.konjice@siol.net 
03/ 575 62 61 
http://www.mdgn-slkonjice.si/ 

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOROŠKE 
Trg 4. julija 26 
2370 Dravograd 
drustvo_gink@t-2.net 
02/ 872 02 46 
http://www.zveza-gns.si/drustva/dgn-koroske/ 
 
 
 

 

AUDIO BM PRIPOROČILO 

Kontaktirajte najbližje društvo in se včlanite. Izkoristite aktivnosti, 
ki jih zagotavljajo društva za nova poznanstva, prijateljstva, 
druženje, pridobivanje informacij. Sodelujte pri različnih kulturnih in 
športnih dejavnostih, ter izkoristite ugodnosti in velike popuste.  
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