
 

 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 
 
Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov slovenski Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih 
prilivov (VOP-SI). Avtorici vprašalnika sta mag. Nevenka Gričar, prof. defektologije in dipl. delovna 
terapevtka in Andreja Kovačič, dipl. delovna terapevtka. 
 

OPIS 
VOP-SI je vprašalnik, s katerim dobimo vpogled v otrokovo predelavo 
senzornih prilivov. Temelji na teoriji senzorne integracije. Po tej teoriji 
učinkovit razvoj senzorne integracije skupaj s spoznavnimi 
sposobnostmi vpliva na učenje, socialno vedenje in delovanje pri 
vsakdanjih življenjskih aktivnostih. VOP-SI nam pokaže povezavo med 
otrokovim vedenjem in težavami v njegovi predelavi senzorne 
integracije in nam pomaga izmeriti, kako si otroci organizirajo 
senzorno zaznavanje iz lastnega telesa in okolja. Rezultati vprašalnika 
nam razkrijejo, na katerih senzornih sistemih se pojavljajo posebnosti 
in kako se to kaže v otrokovem vsakdanjem življenju. Pridobljene 
informacije z VOP-SI strokovnjaku pomagajo pri odločitvi o tem: ali 
lahko otroku že uporaba senzornih strategij pomaga pri vsakdanjih 
težavah, katere od teh strategij bi bile najbolj ustrezne in ali je 
potrebna napotitev v nadaljnje ocenjevanje senzorne integracije k 
terapevtu s certifikatom za ASI. 
 
Vprašalnik (papirni ali spletni) ima dve obliki: 
 

• za predšolske otroke (VOP-Slp), stare od 3 let do 5 let in 11 mesecev, ima 42 postavk; 

• za šolske otroke (VOP-SIš), stare od 6 let do 10 let in 11 mesecev, ima 47 postavk. 
 

Vprašalnika vsebujeta lestvice, ki pokrivajo šest področij: ravnotežje, zavedanje telesa, ideje in 
načrtovanje gibanja, dotik, sluh, vonj in okus. Ko seštejemo rezultate vseh naštetih lestvic, dobimo 
kazalnik, ki ga imenujemo Težave s senzorno integracijo (TSI). Izpolnijo ga otrokovi starši, tako da za 
vsako trditev na 5-stopenjski lestvici (nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno) označijo, kako pogosto se 
določeno vedenje pojavi pri njihovem otroku.  
 
KATEGORIJA  
Strokovnjaki s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva (delovni terapevt, fizioterapevt, 
logoped, specialni pedagog, pedagog, psiholog), ki se strokovno ukvarjajo s predšolskimi ali šolskimi 
otroki in imajo opravljen vsaj 16-urni uvodni del izobraževanja Senzorne integracije ali pa 14-urni 
seminar za ocenjevalce VOP-SI.1 
 
TRAJANJE 
Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut; vrednotenje 10 minut. Če spletno aplikacijo 
TESTrešuj uporabimo tudi za izvedbo, je vrednotenje samodejno.  

 
1 Datume seminarja najdete na spletni strani www.center-pds.si. 



 

 

 
NAROČILO  
 
Vprašalnik VOP-SI lahko naročite preko spletne strani: https://www.center-pds.si/Nakup.aspx ali 

preko e-pošte prodaja@center-pds.si.  

 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno  

izjavo uporabnika (https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf).  
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