
 
 

                    
 

 

VABILO 
na strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja 

»DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV GRADIMO 
SKUPAJ«, 

ki bo v četrtek, 6. aprila 2023, med 8.30 in 14.00  
v veliki dvorani Univerze v Novem mestu.  

 

Srečanje bo potekalo v soorganizaciji Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede, 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo 
mesto, Splošne bolnišnice Novo mesto in Mestne občine Novo mesto. 

Program strokovnega srečanja:  

8.00–8.30 Registracija udeležencev 

8.30–9.00  Otvoritev in uvodni pozdravni nagovori 
9.00–9.40 Tako majhen, pa že nervozen  

dr. Katja Brkič Golob, mag. psih., spec. klin. psih., Zdravstveni dom Novo mesto 
9.40–10.00 Prekomerno preživljanje časa za elektronskimi zasloni in duševno zdravje otrok in 

mladostnikov 
mag. Mateja Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Splošna bolnišnica Novo mesto 

10.00–10.20 Novi tobačni izdelki   
Helena Koprivnikar, dr. med., spec. javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

10.20–10.50 Promocija duševnega zdravja in kompetence za spodbujanje duševnega zdravja otrok in 
mladostnikov  
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
prof. dr. Karmen Erjavec, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

10.50–11.00 Razprava  
11.00–11.30 Odmor 
11.30–13.15 Okrogla miza in razprava: Ali smo kot skupnost (dovolj) povezani za dobrobit otrok in 

mladostnikov? 
Tanja Verščaj, dr. med., spec. ped., Zdravstveni dom Novo mesto 
Aleksandra Recelj, mag. vzg. in men. v zdr.  Zdravstveni dom Novo mesto 
Nina Pirc, prof. raz. pouka, ravnateljica Osnovne šole Raka 
Irena Avsenik, univ. dipl. soc. del., Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto 
Vanesa Gazvoda, mag. medn. odnosov, kabinet župana Mestne občine Novo mesto  

13.15–13.30 Zaključne misli 
13.30–14.30 World Café delavnica - Spletni program za pridobivanje kompetenc za promocijo 

duševnega zdravja otrok in mladostnikov Well&School: ob kavi, sadju in prigrizkih bomo 
spoznali uporabnost programa in izmenjali mnenja o potrebah vseživljenjskega 
izobraževanja za podporo duševnemu zdravju otrok in mladostnikov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                    
 

Obogatitveni program v preddverju: 
- stojnice na temo tveganih vedenj s poudarkom na tvegani in prekomerni rabi alkohola; 
- predstavitev izdelkov iz aktivacije »Znam reči ne«; 
- stojnica dijakov Šolskega centra Novo mesto. 
 

Udeležba na strokovnem srečanju je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava do ponedeljka, 3. 4.  
2023 na povezavi: https://anketa.nijz.si/a/65e3a27f 

 

Vljudno vabljeni! 

 
 
Organizacijski in programski odbor strokovnega srečanja:  
       

- Mateja Šimec in dr. Nevenka Kregar Velikonja, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za 
zdravstvene vede, 

- Brigita Zupančič-Tisovec, Doroteja Kuhar, Danijela Čutura Sluga in Nastja Salmič 
Tisovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Novo mesto,  

- Služba za organizacijo dogodkov Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
- Nataša Piletič, Splošna bolnišnica Novo mesto, 
- Peter Černe, Zdravstveni dom Novo mesto, 
- Vanesa Gazvoda, Mestna občina Novo mesto. 
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