
 
 

UKC MARIBOR- Oddelek za psihiatrijo 
in 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - 

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

IZZIVI V FORENZIČNI PSIHIATRIJI 
Petek, 10.10.2014  

UKC Maribor – oddelek za psihiatrijo 
 
PROGRAM SREČANJA: 
Petek, 10.10.2014 
 
 

08.00 - 08.45 Registracija udeležencev 
 
08.45 - 9.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev 
 

 moderator: Dragica Križanec 
 
9.00 - 9.30 Sodelovanje zavodov za prestajanje kazni in zapora na področju forenzične 

psihiatrije  
30 min  Lucija Tekaučič, univ. dipl. soc. ped., Ministrstvo za zdravje 
 
9.30 - 10.00 Pogled kazenskega sodnika na forenzično psihiatrijo 
30 min dr. Barbara Nerat, sodišče  
 
10.00 - 10.30 Novosti v forenzični psihiatriji 
30 min asist.  mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., spec. psih. 
 
10.30 - 11.00  ODMOR 
 

  moderator: Sanja Kuzmič 
 
11.00 - 11.20 Vloga pravosodne policije na Enoti za forenzično psihiatrijo  

20 min Igor Podgorelec – pravosodni policist – svetovalec za prestajanje kazni 
Maribor 

  
11.20 - 11.40 Posebnosti PZN v Zavodu za prestajanje kazni - Maribor 
20 min Zdenka Urbanič, ZT 
 
11.40 – 12.00 Uporabnost lestvice očitne agresije na oddelku za psihiatrijo in enoti za 

forenzično psihiatrijo  
20 min Aleš Zemljič, univ. dipl. org. 
 
12.00 – 12.20 Znanje in veščine, ki jih potrebujemo za kakovostno delo s pacientom na 

forenzični psihiatriji  
20 min Sabina Finžgar, dipl. m. s 
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12.20 – 12.40 ODMOR 
 
12.40 – 13.00 Timska obravnava pacienta na enoti za forenzično psihiatrijo  
20 min Kegl Ksenija, dipl. m. s. 
 
13.00 – 13.20 Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva  
20 min Andreja Avguštin Majcen, dipl. m. s. 
 
13.20 – 13.40 Starostnik na forenziki 
20 min Suzana Smovnik, dipl. m. s. 
 
14.10 – 14.20 ODMOR 
 
14.10 – 14.20 45 – LET DELOVANJA PSIHIATRIČNE SEKCIJE – kulturni program 
 Podelitev priznanj v PZN 
  
 

Podelitev potrdil 
 

Programsko organizacijski odbor: Ivanka Videčnik, Viktorija Štiglic, Mitja Prapertnik, Aljoša Lapanja, Darko 
Loncnar 

 
Prijave pošljite na naslov: Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani 
Zbornice - Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - Zveze tel.: 01 544 54 
80 in z veseljem vam bomo pomagali. Kotizacija z DDV je 190 EUR. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo 
poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, 
poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-10102014, s 
pripisom »za sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Redni študenti in upokojenci člani Zbornice – Zveze so oproščeni 
plačila kotizacije. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.  
Strokovno izobraževanje je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev pedagoških točk, ki se 
bodo vpisale v osebno mapo strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja člana Zbornice – Zveze ter vpisa 
v register strokovnih izobraževanj. 
 
Vljudno vabljeni! 
Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
mag. Branko Bregar, dipl. zn 
 


