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Spoštovani člani Veterinarske zbornice Slovenije, 

 

jutranje meglice naznanjajo, kljub še vedno sončnim in toplim dnevom, da jesen podaja roko že 
med vrati odhajajočemu poletju in bodo meglice vedno bolj temnile prihajajoč čas, pa tudi naše 
razpoloženje. Na Zbornici smo z mislimi že v oktobru in kako popestriti in celo izboljšati 
kvaliteto življenja, pa tudi veterinarskega dela.  

V četrtek in petek, 18. in 19. oktobra 2018 vas vabimo v Terme Zreče na že jubilejno 20. 
strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije. 

Tematika prvega dne bo ponudila, v kratkem opisu, »parazitarna obolenja od A do Ž« pri 
živalskih vrstah, ki so najpogostejši, pa tudi malo manj pogosti pacienti: predvidoma bomo 
začeli z imunologijo, nadaljevali z obolenji po živalskih vrstah, kliniko, diagnostiko in 
zdravljenjem, zaključili pa v povezavi s sinonimom »eno zdravje« oziroma živalskih 
parazitarnih obolenj s škodljivim vplivom na človekovo zdravje. 

Drugi dan smo v celoti namenili komunikaciji, čustvom, stresu … dejavnikom, ki nam vse 
preveč zastirajo živeti kvalitetno življenje ali pa nam jemljejo preveč življenjske energije. 
Zdravnika in psihoterapevta Željka Ćuri 

a, dr. med., že mnogi poznate kot izjemno zanimivega in energičnega predavatelja. Tematika je 
za vse nas, v skladu s časom in pa tudi, žal, vedno bolj aktualna in poudarja en del našega 
poklica, kjer nam velikokrat zmanjka znanja in veščin, vedno bolj pogosto pa povzroča hude 
skrbi, stres, celo izgorelost ter kronična obolenja. 

 

 



 

PROGRAM 

Četrtek, 18. oktober 2018 

 

8.30 – 9.00  Prijave udeležencev 

9.00 – 9.15  Uvodni pozdrav 

9.15 – 10.00  Prof. dr. Tadej Malovrh, Imunski odziv gostitelja pri parazitarnih 
obolenjih 

10.00 – 10.30  Doc. dr. Jožica Ježek, Zdravljenje in preprečevanje parazitoz pri 
drobnici 

10.30 – 11.00  ODMOR ZA KAVO 

11.00 – 11.30  Doc. dr. Jožica Ježek, Zdravljenje in preprečevanje parazitoz pri govedu 

11.30 – 11.50  Mag. Tonček Gider, Najpogostejše parazitoze pri prašičih 

11.50 – 12.30  Prof. dr. Dean Konjevi 
, VF Zagreb, Zdravstveni problemi u ograđenom  
   uzgoju divljači 

 

12.30 – 13.30  KOSILO 

 

13.30 – 14.00  Asist. dr. Barbara Šoba, MF UL, Parazitarne zoonoze 

14.00 – 15.15  Doc. dr. Darja Pavlin, Parazitoze pri psih in mačkah 

15.15 – 16.00  Dr. Relja Beck, HVI Zagreb, Parazitoze pri konjih 

16.00 – 16.30  ODMOR ZA KAVO 

16.30 – 17.00  Prof. dr. Alenka Dovč, Neva Šemrov, Parazitoze pri perutnini 

17.00 – 17.45  Doc. dr. Joško Račnik, Najpogostejše parazitoze pri pticah, malih sesalcih 
in  
   plazilcih – klinični primeri 

17.45 – 18.15  Prof. dr. Tadej Malovrh, Klinični sum bolezni Zahodnega Nila pri konju 
je  
   potrdila še laboratorijska diagnostika 
 

18.30  VEČERJA V VINSKI KLETI ZLATI GRIČ (Slovenske Konjice) – organiziran bo 
avtobusni prevoz tja  
        in nazaj v hotel.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinska klet Zlati grič predstavlja tehnološko 
in arhitektonsko enega najmodernejših 
tovrstnih objektov v tem delu Evrope. 

 

 

 

Petek, 19. oktober 2018 

Delavnica OBVLADOVANJE STRESA SKOZI ČUSTVA 

Predavatelj Željko Ćurić, dr. med. 

Včasih ljudje težko dohajamo vsakodnevni delovni ritem? Doživljamo tudi, da na delovnem mestu 
večkrat od nas zahtevajo preveč? Zmanjkuje nam lahko tudi rešitev za številne probleme? In potem 
imamo lahko občutek, da nas zdeluje stres? 

Življenje ni vedno enostavno. S telesnim sproščanjem ali fizično aktivnostjo resda lahko vzpostavimo 
kratkotrajno ravnovesje, ne odstranimo pa izvora stresa. Edini učinkovit način premagovanja stresa je, 
da se reševanja stresnih situacij lotimo pri koreninah.  

 

Iz vsebine: 

- kdaj ljudje doživljamo stres, 
- zablode, povezane s stresom, 
- zakaj ljudje različno doživljamo stres – kaj je referenčni okvir in kako je povezan z 

doživljanjem stresa, 
- ali je izvor stresa v zunanjem okolju ali v nas samih, 
- prepoznavanje lastnega doživljanja stresa in doživljanja stresa pri drugih, 
- ljudje lahko doživljamo ustrezen ali neustrezen stres – ključno za reševanje stresnih situacij je, 

da poznamo oba, 
- kaj se zgodi takrat, ko stresno situacijo doživimo neustrezno, 
- razložili vam bomo dve točki v človeškem interpretiranju situacij, kjer najpogosteje pride do 

sprožitve občutka stresa, 
- osnovne zakonitosti emocionalne in socialne inteligentnosti, 
- razum in čustva - sovražnika ali sinergična prijatelja, 
- logika nastajanja in upravljanja z prijetnimi in neprijetnimi čustvi, 
- stereotipne zablode in napačna prepričanja o čustvovanju, 
- uspešen/uspešna vodja sebe in lastnih čustev = temelj mentalne higiene in uspešnega življenja, 
-  »varovalke« in »kontrolne lučke« v stresnih situacijah, 
- menedžment stresa na delovnem mestu. 



 
- O predavatelju  
- Željko Ćuri 
- , dr. med. 

 
 

-  
-  

 
 
 
 
Željko je po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj 
ter direktor projektov podjetja O. K. Consulting. V 
letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. 
Specializiran je za delo na področju svetovanja, 
izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. 
Njegovo delovno področje obsega individualna in 
skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in 
treninge na področju poslovne in športne psihologije 
ter psihoterapije. Željko svetuje tudi Specialni enoti 
Policije pri zahtevnih pogajanjih v kriznih situacijah. 
 

Željko je na osnovi nominacije udeležencev 
njegovih delavnic prejel priznanje TOP 10 
predavateljev. 

Delavnica bo potekala od 9.00 – 15.00 ure, z vmesnimi odmori in kosilom. 

 

 

V upanju, da se vidimo in tudi poklepetamo v Zrečah, vas lepo pozdravljamo. 

 

Predsednik Strokovne komisije  

Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj 

       

Direktorica Veterinarske zbornice Slovenije 

Anita Kermavnar, dr. vet. med. 

      

Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije 

doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., dipl. ECBHM, spec. 
bujatrike 

  

 


