
 

Kje smo? 
 
Nahajamo se na križišču Vojkove ceste 

in Kranjčeve ulice, nasproti Ministrstva 

za obrambo.  

Avtobus mestnega prometa št. 20 in 

13 ustavi pred našim zavodom. 

Imamo tudi lastno parkirišče. 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je 

osrednja slovenska državna ustanova, v 

kateri se izobražujejo gluhi in naglušni 

otroci in mladostniki ter otroci in 

mladostniki z govorno-jezikovno motnjo. 

Ustanovljen je bil leta 1900, najprej kot 

zasebni zavod, od leta 1905 pa deluje kot 

državna ustanova. 

 

Naročite se lahko na: 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/58 00 536  

Faks: 01/56 82 527 

E- pošta: Ambulanta@zgnl.si 

Spletna stran:www.zgnl.si 

 

 
 

Za obravnavo pri nas potrebujete: 

 Veljavno kartico zdravstvenega 

zavarovanja 

 Delovni nalog oz. napotnico, ki ga 

izda osebni zdravnik 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

 

 

Zdravstvena enota v ZGNL 

 

ALI IMATE VI ALI VAŠ 

OTROK TEŽAVE S SLUHOM? 

 

V Zdravstveni enoti Zavoda za gluhe 

in naglušne Ljubljana lahko poiščete 

individualno surdopedagoško 

pomoč. 

 

 

 
 

Pomoč  je namenjena naglušnim in 

gluhim osebam, ki uporabljajo 

individualni slušni aparat ter  

osebam s polževim vsadkom. 

mailto:Ambulanta@zgnl.si


Individualno surdopedagoško 

obravnavo nudimo: 

o dojenčkom in 

njihovim staršem 

o malčkom 

o predšolskim otrokom 

o šolarjem 

o mladostnikom 

o odraslim  

 

 
 

 

V obravnavo so vključene osebe, ki se 

izobražujejo v naši ustanovi ter zunanji 

obravnavanci.  

Izvaja se v prostorih ZGNL. 

 

 
 
Potek obravnave: 
o Anamneza 

o Ugotavljamo razvitost posameznih 

funkcij: poslušanje, jezik, govor, 

komunikacija in splošni razvoj 

o Razvijamo potrebne 

veščine s ciljem razviti 

govor, jezik, 

komunikacijske spretnosti, 

branje, pisanje in 

sposobnost poslušanja do 

najvišje možne mere 

o Ustvarjamo partnersko sodelovanje s 

starši in obravnavanci 

o Sodelujemo z drugimi 

strokovnjaki v Zavodu: 

učitelji in vzgojitelji, 

psihologi, specialnimi 

pedagogi, fizioterapevtom, 

delovnim terapevtom, 

socialnim delavcem  

 

Družine vabimo na 

sprejemni tim, kjer  

dobijo osnovne informacije 

o gluhoti/ naglušnosti, 

 o postopku usmerjanja, o 

programu zgodnje 

obravnave, različnih 

možnostih vključitve v vrtce, 

šole in druge ustanove. 

 

 
 

Organiziramo šolo za starše 

in popoldanska srečanja za 

starše in otroke. 

 

Nudimo izobraževanja in 

hospitacije vzgojiteljem in 

učiteljem, strokovnim 

delavcem in študentom. 


