
Strokovno srečanje ISPO Slovenija
MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI

21. november 2019

Kraj: URI – Soča, dvorana v drugem nadstropju stavbe orhideja (COP)
Namen: Namen srečanja je seznanitev z novimi tehnologijami, ki jih lahko uporabljamo v 
rehabilitaciji oseb, ki potrebujejo proteze in orotze ali pri njihovi izdelavi. Srečanje je namenjeno 
vsem članom rehabilitacijskih timov ter specialistom in specializantom ortopedije, 
travmatologije, kirurgije, nevrologije in revmatologije.

Ura Naslov Avtorji Ustanova
12.00 – 13.00 Registracija 
13.00 – 13.30 Bionični človek Andrej Žužek Šolski center Ptuj
13.30 – 14.00 Cyberleg Marko Munih Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za elektrotehniko
14.00 – 14.30 Razvoj Michelangelo protezne roke Aleš Holobar Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za elektrotehniko 
in računalništvo

14.30 – 15.00 Možnosti uporabe robotov v protetiki 
in ortotiki

Marko Munih Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za elektrotehniko

15.00 – 15.30 Odmor
15.30 – 16.00 Biomehanski vidiki bioloških tkiv pri 

razvoju in oblikovanju nožnih protez
Gregor Harih Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za strojništvo
16.00 – 16.30 Uporaba robotskega frezanja in 3D 

tiska za izdelavo prilagojenih opornic 
pri poškodbah

Franci Pušavec, 
Jaka Dugar

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za strojništvo

16.30 – 17.00 Razvoj i primjena digitalnih akvizicijskih 
i proizvodnih sustava za potrebe 
ortotske struke

Karlo Obrovac, 
Jadranka Vukovic 
Obrovac 

Ortogen d.o.o., CRO

17.00 – 17.30 EU Projekt SAAM: Spremljanje 
mobilnosti in aktivnosti pri pacientih 
po amputaciji spodnjih udov

Mojca Debeljak URI – Soča 

17.30 – 18.00 Poročilo s sestanka mednarodnega 
odbora ISPO in vtisi s svetovnega 
kongresa

Andrej Bavec URI – Soča, ISPO Slovenija

18.00 – 18.30 Razprava

Prosimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete po elektronski pošti na naslov: 
ispo.slovenija@gmail.com. Prijave so možne do 15. novembra 2019.

Za člane in pridružene člane ISPO Slovenija kotizacije ni.  Za ostale udeležence je kotizacija 30 €. 
Plačate jo ob prijavi na TR društva, nakar bomo izstavili račun. V primeru odpovedi udeležbe po 
15. novembru kotizacije ne bomo vrnili.

ISPO SLOVENIJA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
številka računa: SI56 0204 2025 5775 079
namen plačila: Plačilo kotizacije: ime in priimek udeleženca

Plačilo kotizacije na dan srečanja ni možno. Brez potrdila o plačilu vstop v predavalnico ne bo 
možen.

mailto:ispo.slovenija@gmail.com


Za priznanje točk za stalno podiplomsko izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici 
Slovenije bomo prijavili le zdravnike, ki so člani ISPO Slovenije ali so plačali kotizacijo.

PRIJAVNICA
Strokovno srečanje ISPO Slovenija

MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI
21. november 2019

Udeleženec - Ime in priimek: ________________________________________
Naslov: ______________________________________
Telefon: _______________________ 
E-mail:___________________________

Ustrezno označite:

1. član ali pridruženi član ISPO Slovenija

2. plačilo kotizacije ob prijavi na TR

Plačnik kotizacije: ________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________
Identifikacijska številka za DDV: ____________ Davčni zavezanec: DA  NE
 

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in jo pošljete po elektronski pošti na naslov: 
ispo.slovenija@gmail.com, najkasneje do 15. novembra 2019.


