
                   
 

 

 
 

XVIII. RTIŠKO STROKOVNO SREČANJE ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV IN PEDIATROV  

25. maj 2019 

 Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 

Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran 

 

PREKOMERNA PREHRANJENOST IN DEBELOST PRI OTROCIH IN 

MLADOSTNIKIH  

MOJ ŠOLAR NOČE V ŠOLO 

 

PROGRAM 

08.30  Prihod in registracija 

08.45  Otvoritev   

09.00 Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih in mladostnikih 

Moderatorja: doc. dr. Primož Kotnik, dr. med. spec. ped., Breda Prunk Franetič, dr. med., 
spec. šolske med. 

09.00  Nivojska obravnava prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in 
mladostnikih - doc. dr. Primož Kotnik, dr. med., spec. ped., Pediatrična klinika Ljubljana 

 9.30  Astma in debelost – prim.Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.med.spec.ped. 

 9.50  Predstavitev vmesnih rezultatov: Interdisciplinarni pristop pri obravnavi 
prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov - Breda Prunk Franetič, dr. med., spec. 
šolske med., MZL Debeli rtič, doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, univ. dipl. ing. živ. teh., UP, 
oddelek za dietetiko 

10.20  Odmor s kavo 

10. 40  Preprečevanje odklanjanja šole 

Moderatorja:  dr. Peter Janjuševič, univ. dipl. psih; klin. psih, Svetovalni center za otroke in 
mladostnike Ljubljana, Damjana Žolnir, dr.med., spec. šol. med. 



10.40  Preprečevanje odklanjanja šole – dr. Peter Janjušević, Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana; mag. Alenka Seršen Fras, Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor  

12.25  Delavnici – prijave sprejemamo do zapolnitve mest 

1. Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov 

 2.  Preprečevanje odklanjanja šole – vloga šolskih zdravnikov in pediatrov (omejitev 
števila udeležencev: 40) 

13.40 Zaključek strokovnega srečanja 

14.00 Kosilo 

       Izobraževanje je prijavljeno pri ZZS za pridobitev licenčnih točk.  Kotizacije ni. 
 

Podpredsednica Sekcije: Predsednica Sekcije: 

Breda Prunk Franetič, dr. med., asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., 

spec. šolske med. spec. šolske med. In  spec. javnega zdravja 

 

 

Zaradi priprave ustreznega prostora vas prosimo, za prijave na tel: 05 909 70 00 ali e-mail 

: recepcija.mzl@mzl-rks.si ( istočasno sprejemamo prijave za delavnico) 

 

Rok prijave: 20.05.2019 

 

Srečanja se lahko udeležite skupaj z ostalimi družinskimi člani. Za varstvo otrok 
udeležencev bodo poskrbeli člani pedagoškega tima. Prosimo Vas, da ob prijavi 

navedete tudi število in starost otrok. 
 

V zdravilišču lahko v terminu od 25.5.2019 do 27.5.2019 tudi prenočite. 
 

Rezervacije sprejema recepcija Mladinskega zdravilišča od 8.00 do 20.00 ure na telefon 05 909 70 00. 
 

Cenik polpenziona na osebo v dvoposteljni sobi znaša: 
- Arija ***                              EUR 46,00  

- Bor **                                  EUR 35,00  

                                                                            
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša EUR 15,00  na osebo na dan.   

 

Popusti za otroke z dvema odraslima v sobi: 

 otroci do dopolnjenega 3. leta starosti                      biva brezplačno 

 otroci od 3. leta do dopolnjenega 6. leta starosti   50%  

 otroci od 7. do dopolnjenega 14. leta starosti         30%  

 

Turistična in promocijska taksa na osebo na dan: 
odrasli                                                                  2,50 EUR  

otroci od 7. do dopolnjenega 17. leta          1,25 EUR   

otroci do dopolnjenih 6 let                             brezplačno 
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