
DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PSIHOMOTORIKO Pod topoli 2, Ljubljana, 031/ 839 – 709 
(Matevž Petelin), 031/583–243 (MajaGorjan), www.motopedagogika.com,  psihomotorika@yahoo.com 
 
 
Ljubljana, 31.8.2015 
 
 

RAZPIS  PROGRAMOV PSIHOMOTORIČNE IN MOTOPEDAGOŠKE  OBRAVNAVE ZA OTROKE V 
ŠOLSKEM LETU 2015/2016  in PROGRAMA RAZVOJNO MOTORIČNEGA STATUSA ( LJUBLJANA ) 

 
 
 
CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA NA RAZVOJNO-GIBALNEM PODROČJU ZAJEMA NASLEDNJE 
PROGRAME OBRAVNAV: 
 

- RAZVOJNO MOTORIČNI STATUS, 
- ZGODNJA OBRAVNAVA GIBALNEGA RAZVOJA ZA OTROKE 2-10 LET, 
- MOTOPEDAGOŠKE IN SOCIALNOPEDAGOŠKE INTERVENCIJE, 
- PSIHOMOTORIČNA PRAKSA 

 
 
(po razvojni motopedagoški  metodi Kremžar-Petelin za obravnavo otrok s posebnimi razvojnimi potrebami 
na razvojno-gibalnem področju) 
 
 
Kaj otroci pridobijo z obravnavo: 
 
- Psihomotorična vzgoja je razvojni pristop, ki otroku zadovoljuje temeljne gibalne potrebe, ki izhajajo iz 
razvojnega primanjkljaja. 
- Otrok pridobiva temeljne gibalne spretnosti za logično posledico enakopravne vključitve v obvezno šolsko 
športno vzgojo in življenske opravilne sposobnosti. Uspešna vedenjsko-socialna integracija. 
- Z intenzivnim neverbalnim treningom otroci z težavami govora sproščajo napetosti in vzpostavijo osnovno 
govorno sporazumevanje.      
- Učenci z učnimi težavami z gibanjem pridobivajo samozaupanje in večjo sposobnost zbranosti, razvijajo 
 perceptivno motorično  spretnost na področju telesne in prostorske  orientacije,  kar  se  kot  transfer 
 prenaša na šolsko delo. 
-  Z  gibanjem se hipermotorični, hiperaktivni,  impulzivni,  nevztrajni in nemirni otroci umirjajo  in  pridobijo 
 večji nadzor  nad  svojimi  vzgibi,  postanejo samostojni in manj napeti.        
-  Nerodni otroci pridobijo v razvoju manjkajoča  gibanja, utrjujejo prvinska čutila za boljšo senzomotorično  
integracijo in opravilno sposobnost. 
- Otroci z vedenjskimi težavami lažje vzpostavijo odnose, ublažijo agresivno   odzivno  vedenje, 
 dezintegrirano  vedenje   se  integrira. 
 
Spremembe v otrokovem gibalnem vedenju lahko pričakujemo le, če otrok redno, 2x tedensko obiskuje 
obravnavo v časovnem obdobju, ki ga zahteva njegov razvoj. Vključitev otroka v obravnavo je 2x tedensko 
ali več po dogovoru,  VKLJUČITEV SAMO 1X TEDENSKO ni možna! 
 
 
Programi potekajo v času šolskega leta od  PONEDELJKA 9.11.2015  na OŠ Livada (ul. Dušana 
Kraigherja 2, Rakova Jelša);  ponedeljek/ torek, ponedeljek/četrtek in torek/četrtek,  v popoldanskem 
času. 
Zaključek obravnave - TOREK 14.6.2016 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motopedagogika.com/


Koledar obravnave za šolsko leto 2015-2016 je vezan na šolski koledar, ko uporaba telovadnice za 
izvedbo obravnav ni možna zaradi šolskih počitnic,  praznikov in koledarja društva, ko  strokovni delavci 
društva izvajajo druge strokovne programe  društva: 
/4-9 ur obravnave, vezano na: dolžino meseca, šolski in društveni koledar/ 
 

- Jesenske počitnice            27.10. – 31.10.  
- Novoletne počitnice           22.12. – 2.1. 
- Zimske počitnice                16.2 – 27.2., 
- Velik.noč. ponedeljek          6.4., 
- Spomladanske počitnice  27.4. – 1.5. 

 
 

Cena  obravnave: 65,00 Euro mesečno ( prispevek staršev )  
 

A. Odsotnost od obravnave se upošteva samo v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni več 
kot 1 teden  (3 ure obravnave in več)  in se obračuna za vsako uro odsotnosti 4,00 E/uro ( ostalo 
prisotnost v mesecu pa 7,00 E/uro ).  

 

B. V primeru odpovedi obravnave s strani društva se obračuna odpovedana ura obravnave  7,00 
Eura/uro in se odšteje od polne cene mesečne obravnave in  skladno s tem se obračuna  tudi 
mesečno plačilo.  

 

C. V primeru da se otrok vključi v program obravnave sredi meseca se obračunajo samo ure do 
konca meseca, po 7,00 Euro/uro. 

- račun za plačilo obravnave društvo izstavi najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, plačilo 
obravnave je potrebno poravnati najkasneje do 15. v  mesecu oz. do datuma navedenega na 
računu (rok plačila).  

 
Programa : MOTOPEDAGOŠKE IN SOCIALNOPEDAGOŠKE INTERVENCIJE in PSIHOMOTORIČNA 
PRAKSA sta delno sofinancirana s strani MOL in Društva za motopedagogiko in psihomotoriko. 

 

           
 
 
 
V primeru, da se v obravnavo vključi 2 otroka iz iste družine je cena obravnave za drugega otroka v 
višini 40,00 Euro/mesečno. 
 
Ob prvem plačilu obravnave v letu 2015-2016 je v plačilo že všteta društvena članarina za otroka in enega 
starša za leto 2016 (plačilo članarine je pogoj, da društvo lahko kandidira na sredstva in prostor-telovadnica 
MOL - šport). 
 
Obravnava poteka 2 x tedensko po 45 min. v mali telovadnici. 
 Celoletni program obravnave vključuje: 

- obravnavo otroka v telovadnici (2 x tedensko)  in diagnostično spremljanje, 
 

- strokovno svetovanje-informiranje staršem vezano na otrokov gibalni razvoj v okviru poteka 
obravnave- Izvedba motodiagnostičnega pregleda v mesecu maju in juniju ter pisno mnenje ob 
zaključku obravnave za otroke, ki so vključeni več kot 6 mesecev (razen v izjemnih primerih tudi 
med letom) 
 
Pisna mnenja o otrokovem razvojno-motoričnem stanju se izdajajo samo za potrebe 
informiranja in svetovanja staršem, ostali morajo za mnenje zaprositi z uradnim dopisom.  



RAZVOJNO MOTORIČNI STATUS (RMS) 
 
Za otroke, ki se prvič vključujejo v  program obravnave se na začetku izvede “Razvojno motorični status 
(RMS)”: 2 uri pregleda otrokovega celostnega gibalnega razvoja v telovadnici, strokovno svetovanje 
staršem-razgovor, pisno mnenje o RMS-u in 2 ure obravnave – izvedba individualiziranega programa 
obravnave ) ter se ga nato vključi v ustrezno skupino.  
Če otrok nadaljuje z  obravnavo sredi meseca se obračunajo samo ure do konca meseca po 7,00 Euro. 
 
Cena izvedbe statusa:  85,00 Euro  (prispevek staršev) .  
 
V primeru, da se izvede RMS za 2 otroka iz iste družine je cena izvedbe RMS-a  za drugega otroka v višini 
45,00 Euro.  
 
 
Samo izvedba RMS-a: 
 
RAZVOJNO MOTORIČNI STATUS (brez nadaljne vključitve v obravnavo zaradi oddaljenosti od LJ oz 
nemožnosti organiziranja ustrezne-primerne  skupine za vključitev otroka  s strani društva): 
 
CENA -  120,00 Euro  
 

- pregled in določitev statusa (2-3 šolske ure v obdobju 10-14 dni) – potreben obisk v Ljubljani 
na obravnavah, ki že potekajo. 

- pisno strokovno mnenje, 
-  razgovor s starši,  
- dovoljenje društva, da se strokovno mnenje posreduje tudi drugim strokovnim delavcem, ki 

vodijo-obravnavajo otroka. 
 
 
 (RMS je delno  sofinanciran s strani Društva za motopedagogiko ) . 
 

 
Psihomotorično in motopedagoško obravnavo vodita in izvajata Matevž Petelin, prof. def. MVO, 
spec.motopedagog-psihomotorik in Maja Gorjan, univ. dipl. soc. ped., spec. motopedagog s pomočniki. 
 
VSI OTROCI VKLJUČENI V OBRAVNAVO ALI IZVEDBO RMS-a MORAJO BITI NEZGODNO 
ZAVAROVANI ZA ČAS VKLJUČITVE V OBRAVNAVO  in RMS. 
 
Prosimo Vas, da nam po telefonu, z SMS-om (tel. 031/583-243) ali na elektronski naslov potrdite 
udeležbo  Vašega otroka, prijavnico-dogovor o vključitvi otroka v obravnavo pa prinesete osebno ali 
oddate po pošti na društveni naslov. 
 
 Za vse morebitne dodatne informacije nas pokličite na tel. 031/ 583 243 Maja Gorjan. 
 
 
Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko si pridržuje pravico vključiti oz. odkloniti 
posameznega otroka v skupino vezano na; RMS, informacije- anamnezo o otroku pridobljeno od 
staršev, skupinske dinamike-klime ter organizacijskih, kadrovskih  in strokovnih razlogov.  
Prav tako si pridržujemo pravico, da iz objektivnih-strokovnih razlogov ne izdamo mnenja drugim 
strokovnjakom. 
 
Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko,  
Vodja programov: Matevž  Petelin, prof, spec motopedagog-psihomotorik    
      
 
 
 
 
 
 


