
                                  
 

Cenjeni kolegice in kolegi, 

petek 2.12.2022, ko smo obeležili smo 30. obletnico našega delovanja,  je bil za Slovensko 

ortodontsko društvo zelo slavnosten in deloven dan. 

Slavnostno strokovno srečanje je imelo naslov "Z izkušnjami iz preteklosti k izzivom v prihodnosti". 

Srečanje je tradicionalno potekalo v Grand Hotelu Union v Ljubljani in po dolgem času smo se lahko 

sproščeno družili v živo. 

Začeli smo v Beli dvorani, delovno in zgodaj z redno letno skupščino SOD, nadaljevali pa s strokovnim 

programom. 

Za začetek srečanja sta se z obiskom in pozdravnim nagovorom pridružila mag. Tadej Ostrc, državni 

sekretar na Ministrstvu za zdravje in Krunoslav Pavlovič, podpredsednik Zdravniške zbornice 

Slovenije. Ob čestitkah k visokemu jubileju sta nam zaželela uspešno praznovaje in delo še v bodoče. 

Čast uvodnega predavanja in otvoritve srečanja je pripadla prof. dr. Zvonki Zupanič Slavec, letošnji 

prejemnici visokega državnega priznanja Zlati red za zasluge RS, ki je v izredno zanimivem predavanju 

in s številnimi fotografijami osvetlila razvoj zobozdravstvene stroke na Slovenskem s poudarkom na 

ortodontiji. 

Sledilo je predavanje prof. dr. Maje Ovsenik o sodobni ortodontiji, po dolgem času pa smo lahko 

prisluhnili dr. Miroslavu Milačiču, ki je predaval o ortodontiji na prehodu generacij. 

V drugem delu srečanja je bilo predstavljeno bogato dolgoletno interdisciplinarno sodelovanje 

ortodontije z drugimi zobozdravstvenimi vejami po starostnih obdobjih naših pacientov.  

Prof. dr. Janja Jan, prodekanja Medicinske fakultete v Ljubljani je predstavila problematiko kariesa pri 

astmatičnih otrocih, prof. dr. Alenka Pavlič pa je predstavila pomen sodelovanja in interceptivno 

delovanje zajeto v kurikulumu otroških in mladinskih zobozdravnikov. Prof. dr. Boris Gašpirc je 

predaval o prepletanju ortodontije s parodontologijo, prof. dr. Čedomir Oblak pa s protetiko. 

Zelo zanimivo predavanje o razvoju zobotehničnih ortodontskih tehnik in materialov je predstavila 

Doroteja Hren, predsednica društva ortodontskih zobotehnikov.  

Za zaključek strokovnih vsebin pa smo poslušali prof. dr. Natašo Ihan Hren, letošnjo  prejemnico kar 

treh visokih stanovskih priznanj,  ki je v izvrstnem predavanju predstavila svoje sodelovanje med 

ortodontijo in ortognatsko kirurgijo. 

Med odmori smo si lahko ogledali dentalno razstavo pri kateri je sodelovalo kar devet razstavljalcev, 

ki so pripravili zanimive ponudbe. 

V slavnostnem delu so se nam v Stekleni dvorani pridružili vabljeni gosti, častni člani SOD in 

glasbeniki, Tri sopranistke in pianist, ki so izvedli zelo lep program, vključno z izvedbo Himne  



                                  
 

ortodontov v treh jezikih. Po scenariju, ki sem ga pripravila, se mi je za vodenje prireditve pridružil 

Igor Velše, priljubljen rtv napovedovalec. 

Pozdravni govornik je bil naš spoštovani prof. dr. Franc Farčnik, pobudnik in ustanovitelj SOD.  

 

Pozdravili so nas tudi prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, 

Krunoslav Pavlovič, predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik ZZS, prodekanja 

Medicinske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Janja Jan in dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica 

Zdravniške zbornice v preteklem mandatu. 

 

V slavnostnem programu so bili ob 30. letnici delovanja SOD podeljeni častni nazivi in zahvale 

Slovenskega ortodontskega društva. 

Naziv Častni član Sod so ob 30. letnici delovanja SOD v letu 2022 prejeli: 

1. prof. dr. Frank Weiland 

2. prof. dr. Nataša Ihan Hren 

3. prof. dr. Irena Hočevar Boltežar 

4. Doc. dr. Marjan Premik in  

5. dr. Vladimir Žura (v odsotnosti) 

 

V spomladanskem obdobju, na mednarodnem seminarju na Bledu pa so naziv Častni član SOD prejeli 

kolegi ortodonti z Univerze v Aarhusu: 

1. prof.dr. Birte Melsen 

2. dr. Cesare Luzi 

3. dr. Morten Laursen 

4. dr. Sussanna Botticelli 

 

Zahvale SOD ob 30. letnici delovanja so prejeli predsedniki SOD:  

prim. Metoda Rejc Novak, častna članica od leta 2018 

prof. dr. Martina Drevenšek in Evgenij Komljanec (oba v odsotnosti) in  

asist. dr. Sanda Lah Kravanja 

 

Zahvale SOD ob 30. letnici delovanja so prejeli: 

prof. dr. Maja Ovsenik 

mag. Sanja Zupančič 

Tanja Lah Kržin 

Greta Andrejka Jerman 

Helena Komljanec 

Martina Mikac Cankar 

Mojca Lajh 



                                  
 

Anastazija Plesničar (v odsotnosti) 

Mojca Velikonja Vagner in  

Jelena Drezgić Vrbič 

Ana Bitenc 

Doroteja Hren, društvo ortodontskih zobotehnikov 

Zbornica-Zveza-Sekcija zobozdravstvenih asistentk in tehnikov 

Slovensko zdravniško društvo in 

Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije 

 

Veselili smo se prisotnosti številnih specializantov čeljustne in zobne ortopedije, ki so se nam 

pridružili tako v strokovnem kot v slavnostnem delu. 

Zahvalili smo se zvestim razstavljalcem, pridružili so se nam tudi novi. 

Tudi udeleženci, člani SOD, smo prejeli novoletna darila ob 30. letnici delovanja SOD: knjigo 

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem avtorice prof. Zvonke Zupanič Slavec, novo značko 

društva in slavnostno penečo rebulo za zdravico v novo leto :) 

Slavnostni protokol dogodka smo zaključili s torto, v katero smo simbolično zarezali trije, prof. dr 

Franc Farčnik, prim. dr. Metoda Rejc Novak in moja malenkost. 

Sledilo je druženje ob poznem slavnostnem kosilu. 

Poskrbljeno je bilo za dokumentiranje dogodka. 

Vljudno vabljeni k ogledu fotografij, ki so zbrane na povezavi v galeriji in so dostopne vsem članom 

SOD. 

Praznovanje je bilo zelo delovno in uspešno, potekalo pa je v prijetnem, slavnostnem, prijateljskem in 

na koncu zelo prednovoletnem vzdušju.  

Iskrena hvala vsem za številno udeležbo in podporo!  

Hvala tudi za vse odzive, zahvale in čestitke, trudili smo se za nas vse. 

Čestitke še enkrat našemu društvu za visoko, 30. obletnico delovanja in še na mnoga leta SOD! 

 

Lep pozdrav v imenu organizacijskega odbora srečanja  in UO SOD 

                                                                                                     Asist. dr. Sanda Lah Kravanja 

                                                                                                                  Predsednica SOD 


