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Zadeva: Seznam epileptologov in specialistov za motnje spanja 

 

Posodobljeni seznam epileptologov, ki opravljajo zdravstvene preglede voznikov v 

skladu s Pravilnikom o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (UL RS 47/11).  

 

Na seznamu epileptologov so: 

• Nevrološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani:  

- asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med., Klinični oddelek za bolezni živčevja  

- Gal Granda, dr. med., Klinični oddelek za bolezni živčevja 

- dr. Veronika Rutar, dr. med., Klinični oddelek za bolezni živčevja  

- asist. dr. Marko Korošec, dr. med., Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo 

- dr. Mojca Kirbiš, dr. med., Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo  

- Primož Žužek, dr. med., Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo 

• Nevrološki oddelek Splošne bolnišnice Celje:  

- Marko Zupan, dr. med. 

- Nataša Petrović, dr. med. 

• Oddelek za nevrološke bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Maribor:  

- Albin Gačnik, dr. med. 

- Vlado Savanović, dr. med. 

- Karmen Vizjak Šterman, dr. med. 

• Psihiatrična bolnišnica Idrija: 

- Mag. Pišljar Marko, dr. med.,  

• Nevrološki oddelek Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica:  

- Gorazd Klanjšček, dr.med.,  

• Nevrološki oddelek Splošne bolnišnice Izola: 

- Kompara Volarič Ingrid, dr. med.  

- doc. dr. Bojan Rojc, dr. med. 

• Nevrološki oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota:  

- Dominika Novak Pihler, dr. med 

• Nerološki oddelek Splošne bolnišnice Novo Mesto: 

- Tatjana Fursova, dr. med. 

• Zavod Revita, Kidričeva 47, Kranj 

- mag. Matevž Kržan, dr. med. 

 

 

 



 

Posodobljeni seznam seznam specialistov nevrologov specializiranih za motnje spanje, 

ki opravljajo zdravstveni pregled voznikov, pri katerih obstaja sum na sindrom 

obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanostjo: 

• Nevrološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani:  

- izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo 

- Breda Žunkovič, dr.med., Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo  

 

 


