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Če menite, da vaš otrok ne sliši dobro ali ima težave 
na govorno-jezikovnem področju, bi vam radi kot stro-
kovnjaki, ki delamo z gluhimi in naglušnimi otroki ter 
otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, ponudili svojo 
pomoč. V tej kratki zgibanki vas bomo seznanili, kako 
na najenostavnejši način priti do potrebnih informacij 
o usposabljanju in izobraževanju gluhih in naglušnih 
otrok ter otrok z govorno-jezikovnimi težavami.

Če podvomite v otrokov sluh, se čim prej posvetujte 
s pediatrom. Napotil vas bo na specialistični pregled 
k otologu v ORL-ambulanto ali na Kliniko za otorino-
laringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL in CFK) 
v Ljubljani, kjer bodo strokovnjaki opravili preiskave 
in določili morebitno izgubo sluha. Če zdravniki ugo-
tovijo, da otrok ne sliši dobro, lahko prejme individu-
alni slušni aparat, ki mu bo do neke mere zagotovil 
sprejemanje zvokov. Pri težjih izgubah sluha pa obsta-

Zgodnja obravnava je nujna in brez dvoma 
zagotavlja boljši uspeh!

Starši in otroci se v Strokovnem centru Zebra, za-
vodu oz. centru za gluhe in naglušne lahko udeležite 
izobraževalnih programov in raznih delavnic, kjer se 
srečujete s starši, ki imajo podobne težave, imate pa 
tudi možnost individualnih razgovorov s posamezni-
mi strokovnjaki. Izvedeli boste tudi za vse formalne 
postopke v zvezi z obravnavami in vključitvijo vašega 
otroka v vrtec ali šolo.

Če želite našo pomoč in razgovor s katerim od naših 
strokovnih delavcev, nas pokličite, kontaktirajte 
po elektronski pošti ali obiščite in radi vam bomo 
pomagali.
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ja možnost operativne vstavitve polževega vsadka, za 
katerega je potrebno opraviti še dodatne preiskave. 
To je zelo pomembno za zgodnji razvoj poslušanja in 
govora.
Tudi če sumite, da ima vaš otrok težave z govorom 
in jezikom, se posvetujte s pediatrom, ki vas bo z 
otrokom verjetno napotil na obravnavo k logopedu.

Kako priti do obravnave?
Če ima vaš otrok diagnosticirano izgubo sluha ali 
težave na govorno-jezikovnem področju, čim prej 
navežite stik s Strokovnim centrom Zebra ali z enim 
od centrov za komunikacijo, sluh in govor, ki so v 
Ljubljani, Mariboru in Portorožu. Strokovnjaki vam 
bodo povedali in pokazali, kar vas zanima v zvezi 
z usposabljanjem, sluhom, govorom ter vzgojo in 
izobraževanjem vašega otroka. 

Kaj je Strokovni center Zebra?
Strokovni center Zebra je nastal aprila 2017 v okviru 
projekta v pomoč gluhim in naglušnim otrokom in 
otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki podpira 
vse ciljne skupine udeležencev. Gluhe in naglušne 
otroke in otroke z govorno-jezikovnimi motnjami 
bomo usmerjali od diagnoze, jih spremljali v času 
predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja, nudili podporo vrtcem in šolam v naši 
mreži, otrokom in mladostnikom pa nudili karierno 
usmerjanje v poklic in zaposlitev.  V ta namen bomo 
izdelovali priročnike, gradiva in didaktične materiale 
za otroke, družine in strokovne delavce v vrtcih in 
šolah.
V Strokovnem centru Zebra vas bomo povabili na tim-
ski sestanek s strokovnjaki (logoped-surdopedagog, 
socialni delavec, psiholog), ki vam bodo svetovali 
in odgovorili na vaša vprašanja. Na začetku se lahko 
dogovorimo tudi za nekaj obiskov na domu, kasne-
je pa so glede na otrokove sposobnosti in njegove 
potrebe možne naslednje oblike obravnav:
•         ambulantna individualna slušno-govorna obravnava 
otroka; 
•         vključitev v vrtec zavoda ali centra, ki nudi posebne po-
goje in metode dela z gluhimi in naglušnimi otroki, in-
dividualno slušno-govorno obravnavo pri surdopeda-
gogu in druge specialne obravnave glede na potrebe 
otroka (psihološka, specialno-pedagoška, različne 
oblike skupinske obravnave...). Glede na napredek je 
otrok kasneje vključen v šolo zavoda, centra ali v redno 
šolo;
•         vključitev v vrtec v domačem kraju, z mobilno individu-
alno slušno-govorno obravnavo v svojem vrtcu v am-
bulanti zavoda oz. centra za gluhe in naglušne. 
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