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Naslov: Tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha (lahko branje) 

Izdajatelj in tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Pripravil in uredil: Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar 

Datum tiska: 30.6.2022 

Število izvodov: 450 

 

 

 



DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR 

 

  NASLOV:  Trubarjeva ulica 15,  
         2000 Maribor 

 
  TELEFON: 02 252 21 82, 041777132 
 
  E-POŠTA: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com  
 
  SPLETNA STRAN: www.dgnp-mb.si  
  FB: https://www.facebook.com/dgnp.maribor  
   
  PODRUŽNICA PTUJ 
  NASLOV:  Potrčeva 34, 2250 Ptuj 
 
 
URADNE URE, pisarna Maribor: 
 
  Ponedeljek:    09:00 do 12:00 
 
  Sreda:    16:00 do 18.00 
     
  Vsak tretji petek (podružnica Ptuj):   16:00 do 18.00 
 
 
SREČANJA ČLANOV: 
 
  Sreda:     16:00 do 20:00 
  Vsak tretji petek (Ptuj):  16:00 do 20.00 
 

Smo invalidsko društvo s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
invalidskega varstva in na področju športa. Vpisani smo v razvid prostovoljskih organizacij.  
 

Delujemo v regiji Podravje = 41 občin.  
 

V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor sodelujejo gluhe, naglušne, gluhoslepe 
osebe in osebe s polževim vsadkom ter osebe, ki imajo kakršnekoli težave s sluhom, 
njihovi sorodniki, prijatelji, prostovoljci in strokovnjaki. 
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6 KORAKOV DO TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA  

ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 

 
 

Izpolniti vlogo za tehnični pripomoček. 

Napisati šifro in opis želenega tehničnega pripomočka. 

Pri pisanju vloge lahko pomagamo v pisarni društva v času uradnih ur. 

Priložiti dokazila o izgubi sluha nad 80% po Fowlerju. Priložiti potrdilo o usposobljenosti 

uporabe tehničnega pripomočka za vrednosti nad 500 EUR. 
 

 

Vlogo in priloge odnesti na Upravno enoto. 

Vlogo in priloge lahko skenirano pošljemo tudi po e-pošti na ue.maribor@gov.si.  
 

 

Upravna enota izda Odločbo. 

Na odločbi je zapisana vrsta in vrednost odobrenega pripomočka. 

Sofinancira se praviloma 85% vrednosti.  
 

 

Rok za pritožbo na Odločbo je 15 dni. 

Lahko se odpoveste pritožbi. 

 
 

 

Upravna enota vam po preteku roka za pritožbo pošlje vrednotnico za  

tehnični pripomoček. 

Vrednotnica velja kot »plačilno sredstvo«. 
 

 

Z vrednotnico greste v trgovino – dobavitelju tehničnih pripomočkov. 

V primeru, da je vrednost nakupa višji od zneska na vrednotnici morate razliko 

doplačati. 
 

 

 

Pri pisanju in pošiljanju vloge lahko pomagamo v pisarni društva v času uradnih ur. 
 

 
 
V lahkem branju pripravil:  
Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar  
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
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ZAKONODAJA, VIRI in DOBAVITELJI TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342 

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila: 

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1261 

 

Vloga o usposobljenosti uporabe tehničnih pripomočkov: https://zveza-gns.si/wp-

content/uploads/2019/08/Vloga-za-izdajo-potrdila-o-usposobljenosti-2-1.pdf  

 

Euprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/osebe-z-

invalidnostmi/prilagoditve-vozila-intehnicni-pripomocki.html 

 

AudioBM: https://www.audiobm.si/trgovina/kategorija-izdelka/tehnicni-

pripomocki/ 

 

Widex: https://widex.si/slusni-center-maribor/    

 

Neuroth: https://si.neuroth.com/ 
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LISTA TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA 

v lahkem branju 

Povzeto iz: Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi 

vozila, UL RS, št. 58, 29.4.2022. 

 

 

TP-0001: ELEKTRONSKA VARUŠKA:  

Z vibracijo in bliskajočo svetlobo opozarja na otrokov jok. 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha in izjava o predvidenem datum rojstva otroka 

(od 30 dni pred rojstvom do 1 leto po rojstvu). 

- Za dobo 5 let. 

- Subvencija: 300 €. 

 

 

 

TP-0002: SVETLOBNI HIŠNI ZVONEC Z ALARMOM:  

Z utripajočo svetlobo ali vibracijo opozarja na zvonjenje. 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija).  

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 115 €. 

 

 

 

TP-0003: VIDEOFON: 

Omogoča komunikacijo v znakovnem jeziku preko slike na zaslonu. 

- POGOJ: nad 95% okvara sluha. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 140 €. 

 



TP-0004: FM-SISTEM: 

Omogoča neposreden prenos zvoka v slušni aparat / polžev vsadek / kostno usidrani 

slušni aparat.  

Primeren je za otroke in odrasle.  

Pomaga pri oddaljenosti govorca ali v hrupnih prostorih (v šoli, na seminarju).  

Povezljiv je z drugimi napravami (bluetooth). 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha, starost najmanj 15 let in pravica do slušnega 

aparata.  

- Za dobo 6 let. 

- Subvencija: 660 €. 

- Upravičenec lahko dobi TP-0004 ali TP-0005. 

 

 

TP-0005: FM-SISTEM, prilagojen za osebe s slušnim vsadkom:  

Omogoča neposredno brezžično povezavo med izvorom zvoka in uporabnikom 

slušnega vsadka.  

Preko programa (funkcija T) se zvok neposredno prenaša po slušni zanki v slušni 

vsadek in s tem izboljša razumevanje izgovorjenih ali predvajanih zvokov.  

- POGOJ: potrdilo o slušnem vsadku, starost najmanj 5 let. 

- Za dobo 6 let. 

- Subvencija: 1350 €. 

 

 

TP-0006: INDUKCIJSKA ZANKA ZA TV ali brezžična slušalka ali prenosna slušna 

zanka:  

Omogoča svojo nastavitev jakosti zvoka preko ločene naprave, neodvisno od TV 

sprejemnika. 

S tem pa izboljša razumevanje izgovorjenih in predvajanih zvokov.  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha in pravica do uporabe slušnega aparata ali 

potrdilo o polževem vsadku. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 200 €. 



TP-0007: ZAPESTNA ROČNA URA - VIBRACIJSKA: 

Ročna ura omogoča bujenje z vibriranjem. 

- POGOJ: nad 90% okvara sluha. 

- Za dobo 7 let. 

- Subvencija: 150 €. 

 

 

TP-0008: TELEFONSKI APARAT Z OJAČEVALNIKOM: 

Omogoča individualno nastavitev glasnosti govora v slušalki. 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha in pravica do uporabe slušnega aparata. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 70 €. 

 

 

TP-0009: SVETLOBNI / ZVOČNI INDIKATOR - BUDILKA: 

Z močno svetlobo, vibracijo ali močnim zvonjenjem opozarja na alarm.  

Deluje tudi na baterije in je prenosna (primerna za potovanje).  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija); starost najmanj 7 let. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 105 €. 

- Upravičenec lahko dobi TP-0009 ali TP-0010. 

 

TP-0010: VIBRACIJSKA URA - BUDILKA: 

Z močno svetlobo, vibracijo ali močnim zvonjenjem opozarja na alarm.  

Deluje tudi na baterije in je prenosna (primerna za potovanje).  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija); starost najmanj 7 let. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 50 €. 

- Upravičenec lahko dobi TP-0009 ali TP-0010. 

 



TP-0011: BATERIJE ZA POLŽEV VSADEK ali polnilni akumulator:  

- POGOJ: potrdilo o polževem vsadku. 

- Za dobo 1 leta. 

- Subvencija: 450 €  

- Subvencija: 900 € (v primeru slušnih vsadkov v obeh ušesih) 

 

 

TP-0012: GOVOREČA ZAPESTNA URA Z VIBRATORJEM: 

Ročna ura izgovarja dejanski čas. 

Ima funkcijo bujenja in opozarjanja z vibriranjem. 

- POGOJ: kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija). 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 75 €. 

 

 

TP-0013: PRENOSNA TIPKOVNICA ZA GLUHOSLEPE OSEBE: 

Omogoča tipkanje sporočila in istočasno branje na vgrajenem prikazovalniku. 

- POGOJ: kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija); 

starost najmanj 7 let. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 120 €. 

 

 

 (TP-0014): MAGNETNA TABLA Z IZBOČENIMI ČRKAMI: 

Omogoča komunikacijo brez znakovnega jezika a je zelo počasna.  

- POGOJ: kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija). 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 60 €. 

 

 

 



TP-0016: GOVOREČI INDIKATOR SVETLOBE IN BARV: 

V slovenskem jeziku izgovori barvo predmeta ali oblačila (do 150 barv). 

Naprava je majhna, prenosljiva in deluje na baterije. 

Možnost nastavitve glasnosti govora in možnost priklopa slušalk. 

- POGOJ: 3., 4. ali 5. kategorija slepote; kombinirana izguba sluha (najmanj 

50%) in vida (1. do 5. kategorija); starost najmanj 7 let. 

- Za dobo 7 let. 

- Subvencija: 200 €. 

 

 

TP-0017: PRENOSNA ELEKTRONSKA LUPA: 

Elektronski pripomoček pri branju, pisanju in izpolnjevanje dokumentov. 

Različne možnosti povečav, tudi več kot 25-krat. 

Možnost shranjevanja slik in njihov prenos na računalnik z USB povezavo. 

- POGOJ: 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote; kombinirana izguba sluha (najmanj 

50%) in vida (1. do 5. kategorija); starost najmanj 6 let oziroma vpis v 1. razred 

OŠ. 

- Za dobo 7 let. 

- Subvencija: 450 €. 

 

 

TP-0024: PROGRAMSKI VMESNIK ZA UPORABO OSEBNEGA RAČUNALNIKA ZA 

SLEPE OSEBE: 

Naprava omogoča lažji dostop do informacij in njihovo upravljanje. 

Ponuja neodvisnost pri delu ali učenju. 

- POGOJ: 4. ali 5. kategorija slepote; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija); potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 950 €. 

 

 



TP-0025: PROGRAMSKI VMESNIK ZA UPORABO OSEBNEGA RAČUNALNIKA ZA 

SLEPE OSEBE: 

- POGOJ: Osnovni program TP-0024. 

- Nadgradnja na 3 leta. 

- Subvencija: 350 €. 

 

 

TP-0026: PROGRAMSKI VMESNIK ZA OSEBNI RAČUNALNIK ZA POVEČAVO IN 

BRANJE: 

Omogoča nastavljivo večkratno povečevanje slik in besedil na računalniškem 

zaslonu. 

- POGOJ: 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote; kombinirana izguba sluha (najmanj 

80%) in vida (1. do 5. kategorija); potrdilo o usposobljenosti za uporabo 

pripomočka, starost najmanj 6 let oziroma vpis v 1. razred OŠ. 

- Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 

ali TP-0026. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 550 €. 

 

TP-0027: PROGRAMSKI VMESNIK ZA OSEBNI RAČUNALNIK ZA POVEČAVO IN 

BRANJE: 

- POGOJ: Osnovni program TP-0026. 

- Nadgradnja na 3 leta. 

- Subvencija: 350 €. 

 

 

TP-0028: MOBILNI TELEFON: 

Omogoča video pogovor z uporabo znakovnega jezika. 

- POGOJ: nad 95% okvara sluha; 3., 4. ali 5. kategorija slepote ali slabovidnosti; 

kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija); starost 

najmanj 7 let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka. 

- Izbere se 1 tehnični pripomoček: TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030. 

- Za dobo 4 let. 

- Subvencija: 450 €. 



TP-0029: TABLIČNI RAČUNALNIK: 

Omogoča video pogovor z uporabo znakovnega jezika. 

- POGOJ: nad 95% okvara sluha; 3., 4. ali 5. kategorija slepote ali slabovidnosti; 

kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija); starost 

najmanj 7 let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka. 

- Izbere se 1 tehnični pripomoček: TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030. 

- Za dobo 4 let. 

- Subvencija: 450 €. 

 

TP-0030: PRENOSNI ALI NAMIZNI RAČUNALNIK: 

Omogoča video pogovor z uporabo znakovnega jezika. 

- POGOJ: nad 95% okvara sluha; 3., 4. ali 5. kategorija slepote ali slabovidnosti; 

kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija); starost 

najmanj 7 let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka. 

- Izbere se 1 tehnični pripomoček: TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030. 

- Za dobo 4 let. 

- Subvencija: 450 €. 

 

 

TP-0031: DETEKTOR DIMA: 

Z utripajočo svetlobo ali vibracijo opozarja na nevarnost požara (dima ali ogljikovega 

monoksida) v prostoru. 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 235 €. 

 

 

TP-0033: JAVLJALNIK ZA DIM S PRENOSOM SIGNALA ALARMA: 

Z njim lažje in hitreje obvestimo ustrezne službe (gasilce, nujno medicinsko pomoč), 

da je prišlo do požara. S tem rešujemo življenja in zmanjšamo materialno škodo.  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 65 €. 



TP-0034: SISTEM ZA PRENOS ALARMA POŽARA ALI OGLJIKOVEGA MONOKSIDA ZA 

MOBILNI TELEFON: 

Sistem z aplikacijo za mobilni telefon, ki pravočasno opozori na nevarnost požara 

(dima ali ogljikovega monoksida) v prostoru - z močno utripajočo svetlobo in 

vibriranjem.  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; 

- Za dobo 5 let. 

- Subvencija: 295 €. 

  

 

TP-0038: PRENOSNI OJAČEVALNIK - slušna zanka za mobilni telefon s kabelsko in 

bluetooth povezavo:  

- POGOJ: nad 80% okvara sluha in pravica do uporabe slušnega aparata ali 

potrdilo o polževem vsadku. 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 110 €. 

 

 

TP-0039: JAVLJALNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA - CO: 

Opozarja na povišano raven ogljikovega monoksida v prostoru. 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; 

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 45 €. 

 

 

TP-0045: TAKTILNI (VIBRACIJSKI) POZIVNIK: 

- POGOJ: kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in vida (1. do 5. kategorija);  

- Za dobo 5 let. 

- Subvencija: 350 €. 

 

 

 



TP-0046: ZAPESTNI SPREJEMNIK: 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija);  

- Za dobo 5 let. 

- Subvencija: 300 €. 

 

 

TP-0047: POSTELJNI STRESALNIK: 

- POGOJ: nad 80% okvara sluha; kombinirana izguba sluha (najmanj 50%) in 

vida (1. do 5. kategorija);  

- Za dobo 10 let. 

- Subvencija: 35 €. 

 

 

 

Pripravila in uredila v lahkem branju: Simona Centner Lilek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALI SLABO SLIŠITE? 
 

Vaš pravi naslov za več informacij je: 

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 
 

Uradne ure (svetovanje in strokovna pomoč): 
Trubarjeva ulica 15, 2000  Maribor            Podružnica Ptuj - Potrčeva 34, 2250 Ptuj 

ponedeljek:  9.00 – 12.00     vsak 3. petek:  16.00 – 18.00 

sreda:   16.00 – 18.00   
 

Kontakti: mobitel: 041/777 132,  telefon: 02/252 21 82 , faks: 02/620 8851 

e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si , dgn.maribor@gmail.com 
 

 

1. Svetovanje, informiranje in brezplačna pomoč pri vlogah in uveljavljanju 

pravic za osebe z okvaro sluha: Oprostitev plačevanja RTV naročnine za gluhe osebe; 

Pravica do slušnega aparata (napotnica ZZZS); Evropska kartica ugodnosti – invalidi; Pravica 

do brezplačnega prevoza v RS za upokojence in invalide; Brezplačni avtobusni prevoz in 

vzpenjača na Pohorje (za gluhe osebe/prebivalce Maribora); Pravica do tehničnih 

pripomočkov – ZIMI (nad 80% izgube sluha); Pravica do tolmača SZJ za gluhe osebe z 

odločbo CSD; Telesna okvara – odločba ZPIZ; Pravica do komunikacijskega dodatka/osebna 

asistenca (ZOA) – vloga na CSD; 

2. Pomoč invalidom po Zakonu o osebni asistenci. Društvo je izvajalec osebne 

asistence od 1.2.2021 dalje; 

3. Vključitev v številne društvene aktivnosti (predavanja, kvizi, delavnice, šport in 

rekreacija-organizirane vadbe, izleti, kultura, sodelovanje, prostovoljstvo); 

4. Info-okrogla miza in druženja članov: vsako sredo 16-19 ure v Mariboru; 

5. Info-okrogla miza in druženja članov vsak 3. petek 16-19 ure na Ptuju; 

6. Brezplačni interni časopis »NAŠ GLAS« 6x letno; 

7. Oprostitev plačila turistične takse za člane s plačano članarino; 

8. Pomoč na domu (obiski, spremstvo, prevozi), javna dela, prostovoljci; 

9. Ohranjevanje zdravja ZDGNS: Moravci, Kranjska Gora, Fiesa, Piran; 

10. Cenejše vstopnice za kopanje v Terme Ptuj; 

11. Pomoč socialno ogroženim članom: Rdeči križ Maribor, Lions Klub Piramida 

12. Prodaja cenovno ugodnih baterij za člane za slušne aparate. 

 
 

spletna stran: https://www.dgnp-mb.si/,  

FB: https://www.facebook.com/dgnp.maribor 
 

 

 
Od 26.11.1933 organizirano delovanje Društva 

(področje delovanja, 41 občin in mest v Podravju), tisk 3.1.2022, 2450 izvodov 
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Priloga k internemu glasilu Naš glas 

Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

Maribor, 30.6.2022 

 

 

  


