
 
 

Organizira seminar z naslovom: 
 

 »Oprema z vozičkom pri otroku z 
okvaro živčevja« 

 
Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 
Ljubljana, 6. in 7. februar 2020 

 
 

P R O G R A M 
 
Četrtek, 6. 2. 2020 
 
13.30 – 14.00  Registracija udeležencev  

14.00 – 14.20  doc. dr. Metka Moharić, dr. med.: Zakonska podlaga za opremo z 

vozičkom pri otrocih z okvaro živčevja, servis, adaptacijo in predelavo 

vozila 

14.20 - 14.40 dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.: Značilnosti sedenja pri otroku z okvaro 

živčevja 

14.40 – 15.00  Urška Miklič, dipl. del. ter.: Tehnične zahteve za ustreznost vozička, 

protokol testiranja 

15.00 – 15.20 prim. Hermina Damjan, dr. med.: Funkcijske značilnosti in posebnosti pri 

predpisu vozička za otroka z okvaro osrednjega živčevja in otroka z 

živčno-mišičnim obolenjem 

15.20 – 15.40  Darinka Brezovar, dipl. del. ter.: Individualno izdelan in serijski počivalnik: 

funkcijske značilnosti in prikaz primera 

15.40 – 16.00  Simona Korelc, dipl. del. ter.: Voziček na aktivni pogon: funkcijske 

značilnosti in prikaz primera 

16.00 – 16.30  Odmor za kavo 

16.30 – 16.45  Jana Brodnik, dipl. del. ter.: Voziček za transport: funkcijske značilnosti in 

prikaz primera 



16.45 – 17.05 Petra Grabner, dipl. del. ter.: Voziček na elektromotorni pogon: 

značilnosti in prikaz primera 

17.05 – 17.20 doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Zadovoljstvo uporabnikov z 

vozički – predstavitev rezultatov  

17.20 – 17.30  Diskusija in zaključek  

 

Petek, 7. 2. 2020 
 

8.30 – 8.50 Petra Grabner, dipl. del. ter.: Vpliv vozička na ročni pogon na 

biomehaniko poganjanja in okvaro zgornjih udov 

8.50 – 9.10 doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Ocena zmožnosti vožnje z 

vozičkom – predstavitev testnega poligona in rezultatov testiranja 

9.20 – 10.20  Delo v skupinah 

Oprema otroka z vozičkom (praktično delo v skupinah) 

10.20 – 10.45  Odmor za kavo 

10.45 – 11.45  Delo v skupinah  

Oprema otroka z vozičkom (praktično delo v skupinah) 

12.00   Zaključek seminarja 

 

Komu je seminar namenjen? 

Seminar je namenjen pediatrom, fiziatrom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, 
specialnim pedagogom, spremljevalcem otrok v programih izobraževanja. Udeležba na 
seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za 
podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.  
 
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica. Program delavnice (delo v 
skupinah) bo organiziran na Oddelku za (re)habilitacijo otrok, stavba Marjetica. 
 
Kotizacija:  
Kotizacija za udeležbo znaša 160,00 € z vklj. DDV. Račun za plačilo kotizacije vam bomo 
poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na 
predavanjih in delavnici, prigrizek in napitke v odmoru ter potrdilo o udeležbi.  
 
Prijave in informacije: 
Prijave sprejemamo do 15.12.2019 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na 
povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/. 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih 
programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 4758 243, E-mail: dogodki@ir-rs.si 
 
Odjavite se lahko do vključno 15.12.2019 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. 
Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne 
kotizacije. 


