
 
PROGRAM 1. KONFERENCE O DOLGOTRAJNI POMOČI OSEBAM PO PRIDOBLJENIH 
MOŽGANSKIH POŠKODBAH 
 

8.00 – 8.30  REGISTRACIJA  
8.30 – 9.00 OTVORITEV KONFERENCE IN UVODNI NAGOVORI  
9.00– 10.00 PANEL 1 

 
 

 Irena Reberšak, prof.soc.ped. 
Zavod Zarja 

Dolgotrajna celostna rehabilitacija – 
včeraj, danes, jutri 

 Borut Cerovac, 
Uporabnik Zavoda Zarja 

Moja poškodba je moja odgovornost, a 
posledice so….. 

 Milan Breznik, 
Oče osebe po možganski poškodbi 

Oskrba v domačem okolju  

10.00- 11.00 PANEL 2 
 

 

 Prof. Mike Oddy, klinični psiholog 
The Brain Injury Rehabilitation Trust, Velika Britanija 

The Neurobehavioral approach 

 Prim.mag. Viktorija Košorok, dr.med.,. fiz. in spec 
rehabilitacijske medicine 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – 
Soča. 

Celovita rehabilitacijska obravnava 
nezgodne možganske poškodbe- ali jo 
imamo? 

 Prim. Dušan Žagar, dr. med 
Spec. nevropsihiater, psihoterapevt 
Rok Merc, uni. dipl. psiholog 
Zavod Zarja 

Delo psihologa in psihiatra v okviru 
psihosocialne rehabilitacije oseb po 
pridobljeni možganski poškodbi 

 As.mag. Klemen Grabljevec, dr.med, spec. fiz. in 
rehabilitacijske medicine 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 
Slovenije – Soča. 

Zdravljenje spastičnosti po NMP 

11.00-11.30 ODMOR 
 

 

11.30 -12.30 PANEL 3 
 

 

 Damjana Zatković, zdravstveni tehnik  
Tatjana Ružič, zdravstveni tehnik 
Zavod Zarja 
 

Pomen medikamentozne terapije pri 
osebah z dolgotrajnimi posledicami 
poškodb možganov ter vloga 
zdravstvenega tehnika 

 Nataša Gadnik, prof. def., vodja 
Aleksandra Sedevčič, dipl. del. ter.,  
VDC Nova Gorica 
Ivan Kodelja, univ.dipl.psih., specialist klinične psihologije,  
zunanji sodelavec VDC Nova Gorica 
 

18 mesecev dolga pot – študija primera 

 Sabina Gombač, univ. dipl. soc. ped., spec. integ. 
psihoterapije 
Zavod Zarja 

Celosten pristop k vedenjskim in 
čustvenim težavam v dolgotrajni pomoči 
osebam po pridobljeni možganski 
poškodbi 

 Barbara Selan, univ. dipl.soc.delavka 
Zavod Zarja 

Individualizacija in stanovanjske skupine 
kot vidika socialne reintegracije poseb po 
pridobljeni poškodbi možganov 

12.30 -13.30 PANEL 4 
 

 

 Jasna Vešligaj-Damiš, univ.dipl.psih. 
Zavod Naprej 

Pomen nadstandardnih programov v 
dolgotrajni psihosocialni rehabilitaciji oseb 
po možganski poškodbi 

 Renata Levičnik, dipl. del.ter. 
Zavod Zarja.  
 
 

Pomebnost dela za osebe po pridobljeni 
poškodbi možganov ter vključevanje v 
različne oblike dela glede na potrebe, 
želje in zmožnosti posameznika 
 



 mag. Jelka Janša, višji del.ter.   
Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana  
Andreja Istenič, dipl.del.ter. 
Dom starejših Logatec   
Prim.Ruža Aćimovič Janežič, dr.med., 
 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo  
Prof.dr. Anton Grad, dr.med., internist nevrolog 
 Splošna bolnica Izola 
 

Ali je metoda »fokusne skupine« primerna 
za analizo problemov svojcev oseb po 
možganski kapi? 
 

 Marjan Kalamar, univ.dipl.soc.del. 
Zavod Korak 

Uporabniška evalvacija kot pripomoček 
za vključevanje uporabnikov pri 
ohranjanju in razvoju kakovostnega 
izvajanja storitev v Zavodu Korak, Kranj 

13.30-14.30 KOSILO 
 

 

 VZPOREDNO DOGAJANJE 
 

 

14.30-15.50 PANEL 5 
 

PANEL 6 
 

 Tatjana Jeglič, dipl. fizioterapevtka, IBITA instructor 
candidate,  
Tinka Rajher, dipl. Fizioterapevtka 
Gibanje d.o.o., nevrofizioterapija in izobraževanje 
“Rokujemo s telesom, a posegamo v možgane” 
 
 

Špela Mihevc, dipl. delovna terapevtka 
Gordana Vogrinc, dipl. delovna 
terapevtka 
Zavod Zarja 
“Proces delovne terapije pri dolgotrajni 
rehabilitaciji po pridobljeni poškodbi 
možganov” 
 

 Tatjana Krizmanič, dipl. fizioterapevtka 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – 
Soča  
“Ortoze in medicinsko tehnični pripomočki za vzdrževanje 
in facilitacijo funkcionalnih aktivnosti« 

Eli Rotar, dipl. delovna terapevtka 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča  
“Okrevanje in vpliv okolja« 
 

 Tanja Merzel, dipl. fizioterapevtka 
Zavod KORAK 
“Nevrofiziterapevtski pristop k osebi po možganski kapi v 
kronični fazi – poročilo o primeru” 

 Mitja Milič, varuh spremljevalec 
Zavod Koarak 
“Voda kot terapevstki medij” 

 Mojca Bolčina, dipl.fiziot.,  
Matejka Moderc, dipl.del.ter., 
CIRIUS Vipava 
“Celostna terapevtska obravnava mladostnice po 
poškodbi glave – primer iz dobre prakse” 
 
 

Katja Šifrar, pro.def. 
Zavod Zarja 
“Študijski krožek kot metoda učenja o 
možganih” 

 Novak Zlatko, spremljevalec 
Zavod Zarja 
“Spremljevalec v Zavodu Zarja”  
 

Vidergar Sonja, uni.dipl.soc.ped. 
Zavod Korak 
“Vključevanje prostovoljcev v dolgotrajno 
rehabilitacijo” 

15.50-16.20 ODMOR 
 

 

16.20 -17.00 PANEL 7 
 

 

 Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del.ter., predsednica društva za 
terapijo s pomočjo psov 
DS0 Vrhnika 

Vključevanje terapevtskih psov v 
obravnavo oseb po poškodbi možganov 

 Katarina Vučko 
Mirovni inštitut Slovenije 

PROBONO STIČNA TOČKA: posredniško mesto 
med 
ponudniki in uporabniki pro bono pravnih 
storitev. 

 Danielle Jagodic, vodja projektov 
Zavod Zarja 

Predstavitev mednarodnega projekta ABI 



17.00–17.30 OKROGLA MIZA 
Moderatorka: As.mag. Romana Zidar, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno delo 

Dolgotrajna pomoč osebam po 
pridobljenih možganskih poškodbah – 
sklepi konference in smernice za nadaljne 
delo 

 


