
KDAJ PO POMOČ K 
LOGOPEDINJI? 

 

 

LOGOPED je strokovnjak, ki se ukvarja s 

komunikacijo, jezikom in govorom oseb vseh 

starosti.  

 

Delo vrtčevske logopedinje obsega: 
 

- preventivo na področju govora, jezika in 
komunikacije, 

- detekcijo težav, 
- logopedsko diagnostiko, 
- logopedsko terapijo, 
- logopedsko svetovanje. 
 

Pomoč vrtčevske logopedinje poiščemo, če se 

nam pojavi vprašanje o razvoju govora, jezika 

ali komunikacije našega otroka. Z obiskom 

logopeda poskrbimo za zgodnje 

prepoznavanje in posledično bolj učinkovito 

odpravljanje odstopanj. 

KONTAKTI  
 

SVETOVALNA DELAVKA 

Irena Lenart 

E-naslov: irena.goles@guest.arnes.si 

Telefon: 01 89 62 538, mobitel: 051 449 130 
 

MOBILNI SPECIALNI PEDAGOGINJI 

Maja Čebulj 

E-naslov: maja.cebulj@guest.arnes.si 

Nadomešča jo Neža Pavli 

Telefon: 05 933 49 40, mobitel: 030 706 446 

E-naslov: neza.pauli@guest.arnes.si 

Katja Hrastar Belšak 

E-naslov: katja.hrastar-belsak@guest.arnes.si 

Telefon: 05 933 49 40, mobitel: 051 422 109 
 

LOGOPEDINJA 

Nika Rakovič 

E-naslov: nika.rakovic@guest.arnes.si 

Telefon: 05 933 49 41, mobitel: 030 707 972 
 

Za svetovanje in posvetovanje se lahko 

dogovorimo osebno, po telefonu ali preko e-

pošte. Dosegljivi smo v pisarnah enot Medvedek 

in Ribica, in sicer po predhodnem dogovoru. 

Svojo težavo pa lahko vedno zaupate tudi 

vzgojiteljici vašega otroka, ki se bo dogovorila za 

obisk svetovalne delavke v enoti, kjer je vaš otrok. 

 

Zloženko je izdal VRTEC LITIJA 

Telefon: 01 89 62 530, E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.vrtec-litija.si

VRTEC LITIJA 

Bevkova ulica 1 

1270 Litija 

 

 

 
 

 

Otroci so kot metulji v vetru.  

Eni letijo nižje, drugi višje, 

ampak vsak leti najboljše kot zna.  

Zakaj bi jih primerjali med seboj? 

Čisto vsak je drugačen, čisto vsak je 

poseben, čisto vsak je čudovit. 

(neznan avtor) 
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SVETOVALNA SLUŽBA 

Strokovne delavke svetovalne službe v vrtcu 
nudimo pomoč in sodelovanje z namenom, da bi 
bili vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo vrtca in 
starši, uspešni ter zadovoljni pri uresničevanju 
sistemsko zastavljenih ciljev vzgoje in 
izobraževanja. Z vsemi skupaj želimo zagotavljati, 
vzpostavljati in vzdrževati pogoje, v katerih se 
bodo otroci čim bolje razvijali in dosegli 
optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, in 
tako prispevati k oblikovanju vsakdanjega 
življenja v vrtcu. 

Osnovna PODROČJA DELA 

- svetovalno delo z otroki (pomoč otrokom v 
podporo in spodbudo za njihov najboljši 
možen razvoj – npr. socialne igre, različni 
projekti …; pomoč otrokom z razvojnimi 
težavami; pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami – izvajanje dodatne strokovne 
pomoči; pomoč otrokom s težavami, ki 
izvirajo iz socialnega okolja; pomoč otrokom s 
težavami v prilagajanju in sodelovanju v 
skupini …), 

- svetovalno delo z vzgojiteljicami/i in 
pomočnicami/ki vzgojiteljic/ev (pomoč in 
svetovanje za delo/otroka/skupino otrok …), 

- svetovalno delo s starši, 

- sodelovanje z vodstvom vrtca (načrtovanje in 
razvoj vrtca, projekti, izobraževanja …), 

- sodelovanje z zunanjimi institucijami (šole, 
vrtci, zdravstveni domovi, CDZ, CSD, ZRSŠ, 
RASD, svetovalni centri, policija … ). 

Svetovalna služba deluje po temeljnih 
STROKOVNO ETIČNIH NAČELIH 

- načelo DOBROBITI – svetovalno delo spoštuje 
osebnost otroka, ne glede na njegovo 
razvitost (ni v škodo otroka), ne sme 
povzročati težav, nelagodja, stisk, zadreg, 
stigmatiziranja v socialnem okolju, 

- načelo PROSTOVOLJNOSTI – vsi udeleženci 
vstopajo v svetovalni odnos prostovoljno 
(otroci na podlagi soglasja staršev/skrbnikov) 
in iz njega izstopajo, kadar želijo. Izjema so 
primeri, ko je ogrožen otrok ali kdo drug, 

- načelo ZAUPANJA in ZAUPNOSTI –  vse kar je 
povedano v svetovalnem odnosu ostaja 
zaupno, dopolnjuje se z varovanjem osebnih 
podatkov. 

 

Vrtec Litija v povezavi z obravnavo nasilja v 
družini zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v 
družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, 
št. 104/2009), ki natančno opredeljuje aktivnosti, 
ki jih moramo izvesti kot vzgojno-izobraževalni 
zavod, v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok 
žrtev katere koli oblike nasilja v družini itd. 

 

 

KAKO LAHKO POMAGAMO 

Staršem svetujemo na osnovi prostovoljnosti, 
skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v 
dobrobit otroka in njegove družine. Z nami se 
lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in 
pomoč: 

- pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, 
prehodu iz ene skupine v drugo ali nov vrtec, 

- pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri 
odločitvi za odlog šolanja, 

- ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih 
v življenju družine (rojstvo sorojencev, 
selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave 
otroka, socialno-ekonomske stiske …), 

- pri vzgoji in o otrokovem razvoju (npr. v 
primerih, ko se pojavljajo vprašanja, 
problemi, dileme in strahovi glede razvoja 
otroka ali načina vzgoje), 

- pri razumevanju in odpravljanju otrokovih 
razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter 
stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju in 
bioritmu, močenje postelje, težave z 
odvajanjem blata, različni strahovi, 
samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, 
težave pri vključevanju v skupino, nemirnost 
ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in 
druge oblike odstopajočega vedenja), 

- o možni pomoči otroku s posebnimi 
potrebami, ki bi potreboval dodatno 
strokovno pomoč ali prilagoditve za 
premagovanje razvojnih oziroma drugih težav 
(npr. težave z motoriko, koordinacijo, 
koncentracijo, govorne težave …), 

- pri spodbujanju potencialno nadarjenega 
otroka. 
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