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AVDIOLOGOPEDSKIH AMBULANT 
CSG MARIBOR

KDO VAS PRIČAKUJE?

• logopedi in specialisti klinične 
   logopedije, 
• timski sodelavci: 
• psiholog, 
• delovni terapevt, 
• fizioterapevt,
• pedopsihiater,
• otorinolaringolog ...

KAJ NUDIMO?

• celostni preventivni pregled,
• individualizirano logopedsko
   terapijo oziroma spremljanje,
• psihološko diagnostiko, svetovanje,
• delovno in fizioterapijo,
• specialistične preglede,
• svetovanje in pomoč staršem ...

KJE NAS NAJDETE?

• Vinarska ulica 6, 2000 Maribor,
• telefon: 02 228 53 46 (49)

NAŠE NAČELO

• individualiziran pristop,
• celostna obravnava posameznika, 
• timski pristop, 
• vključevanje in sodelovanje s  
   starši pri obravnavi njihovih otrok

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,

na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš sence.

(T. Pavček)



Med šestim mesecem in drugim letom 
otrokove starosti je pomemben prediktor 
razvoja govora že predverbalna faza. 
Vedeti namreč moramo, da se otrok s 
svojim okoljem sporazumeva že prej, 
preden je osvojil govor. Še preden otrok 
spregovori, lahko spremljamo kognitivne, 
motorične in komunikacijske predispozicije 
za otrokov jezikovni razvoj. Pomembna 
je pozornost, vokalizacija, razumevanje 
besed ter razvoj igre, saj je to podlaga 
za razvoj govora. Zato lahko z zgodnjo  
logopedsko obravnavo dosežemo optimalno 
raven verbalne komunikacije še pred 
všolanjem.

KAKO SE NAROČITI?

Lahko se naročite v Zdravstveni enoti 
avdiologopedskih ambulant CSG, Vinarska 
ulica 6 Maribor ali 
po telefonu (02 228 53 46).
Ob prvem obisku logopeda potrebujete 
napotnico oziroma delovni nalog izbranega 
pediatra.

komunikacije. Na osnovi zgodnjega  
motoričnega razvoja, predverbalne faze ter 
razvoja igre pa lahko sklepamo o kasnejšem 
govorno-jezikovnem razvoju otroka.

Pri učenju govora je pomembna interakcija 
med  dozorevanjem ter vzgojo, pri kateri 
je v ospredju komunikacija otrok – starši.

• Le zgodnja celostna diagnostika 
morebitnih primanjkljajev na področju 
komunikacije nam omogoča ustrezno 
individualizirano logopedsko obravnavo ter 
rehabilitacijo.

ZAKAJ SE OGLASITI 
PRI LOGOPEDU?

Da opravimo preventivni pregled ter tako 
čim prej odkrijemo morebitna odstopanja 
oziroma primanjkljaje na področju 
komunikacije. Na osnovi ugotovitev  se  
odločamo o potrebnosti nadaljnjega 
spremljanja, svetovanja oziroma 
logopedske terapije.

Že dalj časa sodelujemo z Univerzitetnim 
kliničnim centrom Maribor - Odsekom 
za intenzivno nego in terapijo Klinike za 
pediatrijo. Starši vseh nedonošenih otrok in 
otrok s povečanim tveganjem za možgansko 
oškodovanost so napoteni v Zdravstveno 
enoto avdiologopedskih ambulant CSG 
Maribor.

Nekaj razlogov za pričetek projekta!

• Razvoj verbalne komunikacije je zelo 
zapleten, dinamičen, individualen, 
intenziven proces. Odvisen je od zdravega 
centralnega in perifernega živčnega 
sistema, zdravih govoril in razvitih čutil, 
pravilno in dobro razvitih psihičnih funkcij 
ter ustreznih govornih vzpodbud iz okolja.

• Pri nedonošenih oziroma prezgodaj 
rojenih otrocih obstaja povečano tveganje 
za upočasnjen razvoj ter kasnitev tudi na 
področju govorno-jezikovne komunikacije.

• Predgovorni komunikaciji (jok, 
vokalizacija, bebljanje, pozornost, 
odzivnost, razumevanje ...) pripisujejo 
velik pomen za razvoj verbalne 

KDAJ SE OGLASITI oz.
ZAKAJ TAKO ZGODAJ?


