
 
 

 

 

Spoštovani!  

Razvojna - jezikovna motnja (RJM) je motnja, ki se pojavi v otroštvu in vztraja tekom vse življenje. 

Težave se kažejo tako na področju govora in/ali razumevanja jezika in so neznanega vzroka. Gre za 

prikrito težavo, ki se pojavlja pri vsakem 14. otroku in vpliva na njegovo sposobnost pismenosti in 

učenja ter na vzpostavljanje prijateljskih odnosov in čustveno stanje (RJM je 5 x bolj pogosta od 

avtizma). Kljub pogostosti razvojne jezikovne motnje je njeno poznavanje med laično javnostjo slabo. 

15. oktobra vsakoletno obeležujemo dan ozaveščanja o razvojni- jezikovni motnji. V sklopu tega dne 

po vsem svetu potekajo aktivnosti za širjenje znanja, prepoznavanja in izboljšanja obravnave otrok s 

tovrstnimi težavami. Tudi pri nas bomo v sklopu Društva logopedov Slovenije pripravili dejavnosti 

namenjene strokovni in laični javnosti. Za logopedinje, logopede in sorodne strokovne profile, ki se 

srečujejo z otroki z RJM, bo organizirano strokovno izobraževanje. V želji ozaveščanja laične javnosti 

bodo pripravljena izobraževalna gradiva. Na ta dan bodo mesta Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Nova 

Gorica in Murski Sobota barvno osvetlili svoje znamenitosti. Tako se bo bodo Mesarski most v 

Ljubljani, celjski, mariborski in mursko soboški grad, gimnazija Kranj ter mesta stavba v Novi gorici 

odeli v vijolične barve.  

Logopedinje in logopedi želimo na ta dan pritegniti pozornost državljanov, jih opozoriti na 

pogostost razvojne jezikovne motnje ter jih informirati o ukrepih, s katerimi lahko izboljšamo 

kakovost življenja otrok, ki se s tovrstnimi težavami soočajo.  

Če vas zanima RJM ter ste pripravljeni na ta dan sodelovati v ozaveščanju javnosti, vas vabimo 

k sodelovanju. Verjamemo, da lahko s širjenjem informacij pomagamo marsikateri družini, 

otroku, pedagoškemu ali zdravstvenemu delavcu, ki znanja o RJM še nima, pozna pa otroka, 

ki se s težavami sooča.  

Za več informacij nas lahko kontaktirate na dogodki@dlog.si. Mednarodna pobuda pa je predstavljena 

tudi na spletni strani: www.radld.org. 

V upanju na sodelovanje vas pozdravljamo. 
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