
 
  
 

  
 

 

 

 

DNEVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2021 
 

OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV PO ZAKONU O DUŠEVNEM ZDRAVJU 
TER OBRAVNAVA V ČASU EPIDEMIJE 

 
16. in 17. september 2021 

 
PROGRAM 

 
IZVEDBA NA DALJAVO 

 

Vodja konference 

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic 

 

16. september 2021 

 

8.00–9.00          Registracija udeležencev 

9.00–9.30         Uvodni nagovori 

Peter Svetina, varuh človekovih pravic, Varuh človekovih pravic Republike 
Slovenije 

Bogdan Tušar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj 

zdravstvenega sistema, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 

Mag. Valentina Vehovar, direktorica Direktorata za socialne zadeve, 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike 
Slovenije 

Mag. Darija Kuzmanič Korva, sekretarka Skupnosti centrov za socialno 

delo Slovenije 

Mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in 

človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 

 

9.30–9.50         Pogled Varuha človekovih pravic na institucionalno varstvo otrok in 

mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in razvoju 

Ana Polutnik, univ. dipl. prav, svetovalka Varuha, Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije 

 

9.50–10.10         Kaj prinaša novela Zakona o duševnem zdravju na področju otrok in 
mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in za katere izzive bomo 
v bližnji prihodnosti morali najti rešitve  
Polona Marjetič Zemljič, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani 

 

10.10–10.25       Odmor 
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10.25–11.00      Obravnava otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
ter motnjami v vzgoji in izobraževanju  
Mag. Polona Šoln Vrbinc, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 
Biserka Lep, Predmetna skupina za šolsko svetovalno delo v vrtcih, šolah 
in dijaških domovih ZRSŠ 
Borut Marolt, ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec  

 

11.00–11.30 Zgodnja obravnava ter duševno zdravje otrok in mladostnikov 

Predstavitev centrov za zgodnjo obravnavo 

 Andreja Kovač, dr. med., Zdravstveni dom Kranj 

Predstavitev centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov  

Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Trbovlje  

 

11.30–12.00 Otroška in mladostniška psihiatrija 

Predstavitev hospitalne bolnišnične dejavnosti – Oddelek za otroško 
psihiatrijo Pediatrične klinike Ljubljana 

Dr. Marija Anderluh, dr. med., vodja Službe za otroško psihiatrijo na 

Pediatrični kliniki Ljubljana 

Predstavitev enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo 

Izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr.med., predstojnica Enote za 

intenzivno otroško in mladostniško psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične 
klinike Ljubljana  

 

12.00–12.40 Predstavitev področja obravnave otrok in mladostnikov na centrih za 

socialo delo in predstavitev kriznih centrov za otroke in mladostnike, 

 Simona Mikec, specialni pedagog, CSD Ljubljana, enota Ljubljana Bežigrad 

  Predstavitev zavodov za usposabljanje (CUDV) in predstavitev 

pilotnega projekta varovane obravnave 

Ivanka Limonšek, v.d. direktorice, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo 

dr. Marijana Borštnarja, Dornava  

 

12.40–13.30 Odmor  

 

13.30–14.15 Duševno zdravje otrok in mladostnikov v času epidemije 

 Bojan Belec, dr. med, spec. pedopsihiatrije, Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana  

 

14.15–15.00 Prepoznavanje najpogostejših duševnih bolezni in motenj pri otrocih 
in mladostnikih  

 Dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.  

 
15.00–15.30 Delo z nemotiviranimi uporabniki  

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psihiatrije   

 

15.30 Zaključek prvega dne konference  
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17. september 2021 

 

8.30–9.20          Registracija udeležencev 

9.20–10.00         Konkretna predstavitev reševanja težav na terenu 

Jure Leva, svetovalni delavec, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec  
Simona Neuvirt Bokan, univ. dipl. soc. del., Krizni center za mlade Murska 

Sobota, CSD Pomurje 

 

10.00–10.30         Duševno zdravje študentov v času epidemije  
Dr. Špela Selak, mag. psih., univ. dipl. kom., Nacionalni inštitut za javno 
zdravje  

 

10.30–10.45       Odmor 

10.45–11.15      Predstavitev nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja o 
delovanju v času epidemije 

Mag. Bogdan Dobnik, dipl. soc. del., predsednik združenja Ozara Slovenija 

 

11.15–12.00 Predstavitev izvajalcev socialnovarstvenih programov za otroke in 

mladostnike v času epidemije  
Telefonsko svetovanje za otroke in mladostnike  

Tjaša Bertoncelj, univ. dipl. soc. del., vodja programa Nacionalna mreža 
TOM (telefon za otroke in mladostnike) 

Dnevni center za otroke in mladostnike  

Marjetka Čermelj, univ. dipl. soc. del., višja svetovalka, CSD Ljubljana, 

enota Moste-Polje 

Izvajanje socialnovarstvenega programa na področju duševnega 
zdravja, namenjenega odraslim osebam s težavami v duševnem 
zdravju  

Amalija Klopčič, univ. dipl. soc. del, Društvo Altra 

 

12.00–12.30 Predstavitev obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem 
zdravju v času epidemije  

 Tatjana Romih, univ. dipl. soc. del, CSD Osrednja Slovenija zahod 

 

12.30–13.15 Odmor  

 

13.15–13.45 Poslovanje sodišč prek videokonferenc in nov način komunikacije pri 

osebah z motnjami na področju duševnega zdravja 

Nadja Podobnik Oblak, okrajna sodnica, vodja Nepravdnega in 

zapuščinskega oddelka Okrajnega sodišča v Ljubljani 
 

13.45–14.15 Zakon o duševnem zdravju – kje smo, kakšno je stanje in kakšne so 
načrtovane aktivnosti v prihodnje  

Bogdan Tušar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj 

zdravstvenega sistema, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 

 

14.15 Zaključek konference 


