
 

22. mednarodni simpozij 
 
 

Sodobna fiksno- in 

snemnoprotetična oskrba korak 

za korakom 

Contemporary Fixed and 

Removable Prosthodontics Step 

by Step 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongresno središče Brdo pri 
Kranju 

13. in 14. oktober 2017



Petek, 13. oktober 2017 
12.00-14.00 Registracija 

12.00-14.00 Postavitev posterjev 

12.00-14.15 Odmor s kavo in prigrizki ter ogled razstave 

14.15-14.30 Razvrščanje udeležencev po delavnicah 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike I 
Iztok Križnar, spec. stom. prot., Aleš Križnar, zobotehnik in gosti 
Od digitalnega odtisa in virtualnega načrtovanja do vrhunskega zobnega nadomestka 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike II 
Doc. dr. Čedomir Oblak, spec. stom. prot. 
Prikaz postopkov implantatno-protetične oskrbe 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike III 
Sašo Šraj, spec. oral. krg., Mihael Skaza, zobotehnik 
Sodobni digitalni postopki oblikovanja in izdelave zobnega nadomestka ter prikaz praktične 
uporabe 3D tiskalnika 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike IV 
Prof. dr. David W. Bartlett, spec. stom. prot., Doc. dr. Boris Gašpirc, spec. parodont. 
Successful Long-Term Management of Oral Pathologies from Prosthodontist's and 
Periodontist's Perspectives 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike V 
Asist. dr. Boštjan Pohlen, spec. stom. prot. 
Demonstracija različnih tehnik izbora barve v stomatološki protetiki 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike VI 
Izr. prof. dr. Peter Jevnikar, spec. stom. prot., Blaž Berce, dipl. lab. zob. prot. 
Prikaz galvanske tehnike v snemni protetiki 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike VII 
Doc. dr. Milan Kuhar, spec. stom. prot. 
Načrtovanje protetične oskrbe delno brezzobe čeljusti 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike VIII 
Izr. prof. dr. Ksenija Rener-Sitar, spec. stom. prot. 
Demonstracija, praktična vaja in posebnosti sodobnega kliničnega pregleda stomatološkega 
pacienta z bolečino v čeljustnih sklepih in žvečnih mišicah 

14.30-17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike IX 
Asist. mag. Tadej Ostrc, spec. stom. prot. 
Pravilno rokovanje z artikulatorjem ter demonstracija in praktična vaja natančne analize 
študijskih modelov v artikulatorju 

17.00-17.15 Odmor s kavo in prigrizki ter ogled razstave 

Predavanja za vse udeležence: 

17.15-17.20 Pozdravni nagovor 

17.20-17.45 Izr. prof. dr. Igor Kopač, spec. stom. prot. 
 40 let obstoja Sekcije za stomatološko protetiko pri Slovenskem zdravniškem društvu 

17.45-18.15 Izr. prof. dr. Igor Drstvenšek, uni. dipl. inž. stroj. 
3D tisk v stomatološki protetiki – evolucija ali revolucija? 

18.15-19.00 Prof. dr. David W. Bartlett, spec. stom. prot. (Velika Britanija) 
Problem solving in prosthodontics – a patient-centred approach 

19.00-21.00 Družabno srečanje s predavatelji, kolegi in razstavljavci 
s hrano in pijačo ob živi glasbi v avli in dvorani Splendens v kongresnem središču 



Sobota, 14. oktober 2017 
 
8.00-9.00 Jutranja kava in ogled razstave ter posterjev 

  

9.00-9.25 Izr. prof. dr. Ksenija Rener-Sitar, spec. stom. prot. 
Indikacije in kontraindikacije za protetično oskrbo ter klinični pregled protetičnega 
pacienta 

9.25-9.50 Doc. dr. Milan Kuhar, spec. stom. prot. 
Načrtovanje v protetiki: dileme, kompromisi, pasti 

9.50-10.10 Asist. Nina Grguraš, zobozdravnica 
Protokol obravnave pacienta z oligodontijo 

10.10-10.40 Vasja Hmeljak, zobotehnik 
Zobotehnikov pogled na sodelovanje med ordinacijo in laboratorijem 

10.40-10.50 Razprava 
 

10.50-11.20 Odmor s kavo in prigrizki, ogled razstave ter posterjev 
 

11.20-11.45 Izr. prof. dr. Peter Jevnikar, spec. stom. prot. 
Sodobna snemnoprotetična oskrba zgornje čeljusti 

11.45-12.05 Asist. Jure Jamšek, specializant stom. prot. 
Retencijski sistemi protez na vsadkih 

12.05-12.30 Doc. dr. Čedomir Oblak, spec. stom. prot. 
Preparacije za polnokeramične prevleke 

12.30-12.55 Asist. dr. Boštjan Pohlen, spec. stom. prot. 
Smernice za sodobno preparacijo zoba za onlej 

12.55-13.20 Mirjana Zagoričnik, dipl. lab. zob. prot. 
Primerjava sodobnih laboratorijskih tehnologij za keramične restavracije 

13.20-13.30 Razprava 
 

13.30-14.45 Kosilo v restavraciji in ogled razstave ter posterjev 
 

14.45-15.30 Prof. dr. Carlos dos Reis Pereira de Araújo, spec. stom. prot. (Brazilija) 
Predictable long-term aesthetic success - the creation of a special biologic environment 

15.30-16.00 Dr. Miha Brezavšček, spec. stom. prot. (Nemčija) 
Primerjava klasičnega odtiskovanja in intraoralnega skeniranja 

16.00-16.25 Izr. prof. dr. Igor Kopač, spec. stom. prot. 
Sodobni koncepti registracije medčeljustnih odnosov 

16.25-16.45 Asist. Matej Kurnik, zobozdravnik 
Protetična oskrba parodontalno prizadetega pacienta 

16.45-16.55 Razprava 
 

16.55-17.20 Odmor s kavo in prigrizki, ogled razstave ter posterjev 
 

17.20-18.00 Doc. dr. Janina Golob Deeb, spec. parodont. (ZDA) 
Korekcije mehkih tkiv pri estetskih in protetičnih rehabilitacijah 

18.00-18.40 Izr. prof. dr. George R. Deeb, spec. maksilofac. krg. (ZDA) 
Accurate placement of implants for prosthetic success 

18.40-19.00 Asist. mag. Tadej Ostrc, spec. stom. prot. 
Pravilen izbor cementa v stomatološki protetiki 

19.00-19.15 Razprava in razglasitev najboljših posterjev 

19.15 Oddaja pisnega testa (preverjanje znanja za podaljšanje licence) 



Vabilo k aktivni udeležbi s posterjem 
 
Vse udeležence vljudno vabimo k predstavitvi zanimivega stomatoprotetičnega kliničnega primera ali 
rezultatov raziskave s področja stomatološke protetike in sorodnih ved v obliki posterja. Še posebej so 
dobrodošli prikazi multidisciplinarnih stomatoprotetičnih kliničnih primerov. Posterji bodo na ogled v 
glavni dvorani kongresnega središča, povzetki posterjev pa objavljeni v zborniku. Natančna navodila za 
pripravo posterja bodo avtorji dobili po oddaji povzetka. Poster natisnejo avtorji sami. Interesente za 
aktivno udeležbo vljudno prosimo, da nam najkasneje do 31. avgusta 2017 pošljejo naslov, avtorje in 
povzetek posterja na proteticna.sekcija@szd.si. Navodilo za pripravo povzetka posterja je dostopno na 
http://www.proteticna-sekcija.si/22-simpozij.html 
Znanstveni odbor bo pravočasno prispele predloge pregledal in opravil izbor. 

Najboljši klinični in najboljši znanstveni poster bosta razglašena in nagrajena v soboto ob 19. uri. 
Vsak poster je ovrednoten tudi z dodatnimi 4 kreditnimi točkami ZZS za podaljšanje licence. 

 
Kotizacija in prijava 
 

Strokovno srečanje je namenjeno splošnim zobozdravnikom, vsem specialistom in zobnim 

tehnikom, dobrodošli pa so tudi zobni higieniki in zobne asistentke. 

Kotizacija za simpozij znaša: 

- za zobozdravnike 290 € (po 30. septembru 330 €), 

- za zobotehnike in ostale zobozdravstvene delavce 190 € (po 30. septembru 

220 €). 

 

Kotizacija vključuje: 

- DDV, 

- eno praktično delavnico v petek, 

- vsa predavanja v dvorani Grandis, 

- tiskani zbornik predavanj, 

- dostop do interneta, 

- vpis kreditnih točk ZZS za podaljšanje licence, 

- vso pijačo in prigrizke v petih odmorih, 

- samopostrežno večerjo in pijačo v petek zvečer, 

- živo glasbo z ansamblom Žavbi band v petek zvečer, 

- 10 % popust pri najemu prenočišča v hotelu Brdo, 

- samopostrežno kosilo v soboto, 

- neobvezno pisno preverjanje znanja za pridobitev dodatnih licenčnih točk. 

 

Na simpozij se prijavite s priloženo tiskano prijavnico ali preko elektronske aplikacije 
dosegljive na http://www.proteticna-sekcija.si 

 

mailto:proteticna.sekcija@szd.si
http://www.proteticna-sekcija.si/22-simpozij.html
http://www.proteticna-sekcija.si/

