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V. GIBALNO OVIRANI OTROCI 
 
Opredelitev 

 
Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali 
pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. 
Posledično imajo težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. Glede na 
gibalno oviranost razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno 
oviranostjo. 
 
a) Otroci z lažjo gibalno oviranostjo 
 
Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot nekoliko zmanjšane 
zmožnosti: hodi samostojno tudi zunaj zaprtih prostorov, lahko ima težave pri teku in 
daljši hoji po neravnem terenu ali pri gibanju v skupini oseb; ima lahko slabše 
ravnotežje in težave pri koordinaciji gibanja; samostojen je pri vseh opravilih, razen 
pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok; lahko ima lažje motnje zaznavanja in 
občutenja dražljajev ter senzomotorične integracije. Ni odvisen od pripomočkov za 
gibanje, lahko potrebuje manjše prilagoditve izvedbe naloge ali prilagoditve okolja, v 
katerem izvaja dejavnost. Za izvajanje šolskega dela in pri športu ne potrebuje fizične 
pomoči, pri nekaterih oblikah dela so potrebne prilagoditve programa in pripomočki 
(npr. stol, miza, prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijska tehnologija). 
 
b) Otroci z zmerno gibalno oviranostjo 
 
Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot zmerno zmanjšane zmožnosti 
gibanja – samostojno hodi znotraj zaprtih prostorov ali na krajše razdalje, pogosto je 
potrebna uporaba pripomočkov za gibanje (posebni čevlji, ortoze, bergle), ima težave 
na neravnem terenu in stopnicah, kjer je počasnejši, potrebuje nadzor ali 
oprijemanje. Na srednje in večje razdalje uporablja prilagojeno kolo ali voziček za 
transport ali na ročni pogon ali pomoč in nadzor druge osebe. Za vstop v stavbe, pri 
prehajanju med prostori, pri hoji po stopnicah in pri nošenju šolske torbe potrebuje 
pomoč druge osebe. Spretnost rok je lahko zmerno zmanjšana ali pa je zaradi 
okvare, delne ali popolne odsotnosti ene roke za funkcijo uporabna le ena roka. 
Otrok ima lahko zmerne motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter 
senzomotorične integracije. Pri zahtevnejših dnevnih opravilih potrebuje nadzor ali 
pomoč, za izvajanje dejavnosti potrebuje pripomočke ali prilagoditve izvedbe 
dejavnosti ali okolja, v katerem izvaja dejavnosti. Lahko ima motnjo kontrole sfinktrov, 
ki jo obvladuje sam ali pod nadzorom. Pri športu in izvajanju šolskega dela občasno 
potrebuje pomoč druge osebe, prilagoditve programa in pripomočke (npr. stol, mizo, 
prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo). 
 
c) Otroci s težjo gibalno oviranostjo 
 
Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot zelo zmanjšane zmožnosti 
gibanja. Lahko stopi na nogi ali s pripomočki hodi na kratki razdalji, vendar hoja ni 
funkcionalna. Od pripomočkov lahko uporablja ortoze in hoduljo. Lahko ima težjo 
motnjo orientacije, ki mu onemogoča samostojno gibanje med prostori. Za večji del 
gibanja znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, elektromotorni 
voziček ali prilagojeno kolo. Pri tem potrebuje pomoč ali nadzor druge osebe. Hoja po 
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stopnicah ni mogoča. Spretnost ene ali obeh rok je zelo zmanjšana in pomembno 
ovira izvedbo grobih in finih gibalnih spretnosti rok. Zaradi okvare, delne ali popolne 
odsotnosti ene ali obeh rok, je otrok večinoma odvisen od fizične pomoči druge 
osebe. Lahko ima težje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter 
senzomotorične integracije. Pri dnevnih opravilih potrebuje stalen delni nadzor ali 
pomoč. Za izvajanje dejavnosti potrebuje pripomočke ali prilagoditve izvedbe 
dejavnosti ali okolja. Lahko ima motnjo kontrole sfinktrov, ki jo obvladuje sam ali pod 
nadzorom. Pri športu in izvajanju šolskega dela večino časa potrebuje fizično pomoč 
druge osebe, prilagoditve programa in pripomočke (npr. stol, mizo, prilagojena pisala, 
orodje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo). 
 

d) Otroci s težko gibalno oviranostjo 
 

Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot povsem zmanjšane zmožnosti 
gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni 
mogoče. Samostojno se lahko giblje samo z elektromotornim vozičkom. Ima malo 
funkcionalnih gibov rok. Lahko ima zelo hude motnje zaznavanja in občutenja 
dražljajev, orientacije ter senzomotorične integracije. V vseh dnevnih opravilih je 
odvisen od fizične pomoči druge osebe. Lahko se delno hrani sam in nekoliko 
pomaga pri osnovnih dnevnih opravilih. Mogoče so posebne prilagoditve hranjenja 
(sonda, gastrostoma). Morebitna motnja kontrole sfinktrov zahteva urejanje s 
pomočjo druge osebe. Pri športu in izvajanju šolskega dela potrebuje stalno fizično 
pomoč druge osebe, prilagoditve izvedbe naloge ali okolja in pripomočke 
(individualno izdelana sedež in miza, prilagojena informacijsko-komunikacijska 
tehnologija). 
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