
LOGOPEDSKA AMBULANTA - Petra Kavšek Vrhovec, mag. prof. logoped – surdopedagog 

Zdravstveni dom Grosuplje z mesecem januarjem 2019 odpira nov program LOGOPED, ki bo deloval v 

okviru Dispanzerja za mentalno zdravje. Ambulanta začne z delom  21.1.2019 v prostorih Zdravstvenega 

doma Grosuplje, v 1. nadstropju (predšolski in šolski dispanzer).  

V logopedski ambulanti bodo obravnavani otroci:  

• vsi 5-letniki, ki bodo ob sistematskem pregledu pri pediatru dobili delovni nalog za logopeda 

(preventivni logopedski pregled 5-letnika),  

• napoteni otroci s strani svojega pediatra z delovnim nalogom, pri katerih so opazna naslednja 

odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju:  

� govorno-jezikovni zaostanek,  

� težave z artikulacijo glasov,  

� specifične jezikovne težave.  

**Otroci, ki so logopedsko že obravnavani v drugih zdravstvenih ali vzgojno-izobraževalnih ustanovah, svetujemo, 

da ne menjajo logopeda oz. da tam tudi ostanejo.  

ORDINACIJSKI ČAS  
DAN OD DO ODMOR 

ponedeljek 12.30 19.30  

10.00-10.30 torek 12.30 19.30 

sreda 7.00 14.00  

 

16.00-16.30 

četrtek 7.00 14.00 

petek* 7.00 14.00 

*Ob petkih se izvajajo preventivni sistematski pregledi. 

!Pol ure pred začetkom in koncem delovnika je namenjen administrativnemu urejanju. 

 

NAROČANJE ob odprtju nove ambulante poteka: 
• od 21.1.2019 dalje po telefonu 01/781-84-00, 

o pon, tor: 12.30-14.30,  

o sre, čet, pet: 6.30-8.30, 

• vsak dan preko e-pošte na naslov: logoped@zd-grosuplje.si,  

• po navadni pošti.  

• Naročamo samo na podlagi originalnega delovnega naloga.  

Podatki, ki so nujni pri naročanju preko e-pošte:   
V kolikor nam ne posredujete vseh omenjenih 
podatkov, vam ne moremo zagotoviti 
pravočasnega termina obravnave.  

� ime in priimek otroka,  

� kraj bivanja,  

� starost otroka,  

� opis težav,  

� telefon starša, na katerega je dosegljiv,  
� ZZZS številka. 

 

V primeru opažanja kompleksnejših težav ali kadar pediater oziroma starš opaža težave že pred 3. letom starosti ali pa ima 

otrok težave tudi na ostalih področjih razvoja (groba motorika, kognicija, čustvovanje, socializacija itd.), vas bomo glede na 

otrokove težave napotili do ostalih strokovnjakov in specialistov (razvojni pediater, foniater, psiholog, specialni pedagog, 

delovni terapevt, idr.).   

Kadar pri otroku ali šolarju opažamo več težav na področju govora in jezika (ali na ostalih področjih razvoja) in odstopanja 

pomembno vplivajo na vsakodnevno sporazumevanje in učenje, svetujemo, da je otrok voden s strani celotnega tima 

(zdravnik, logoped, psiholog, specialni pedagog).  


