
 
 

Vabi na I. kongres in Volilno skupščino 

ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE 
 

»ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA V NASLEDNJEM  

DESETLETJU« 
 
Kongres bo potekal v soboto, 30. januarja na osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjska 

Bistrici, Savska cesta 10.  

(Minutaža spremenjena 27/1) 

PROGRAM 

8:00 Registracija udeležencev, podelitev volilnih lističev, zbiranje prostovoljnih prispevkov 

        in možnost plačila članarine 

9:00  Uvodni nagovori, sledi predavanje dr. Maje Rus Makovec  

   »Nevropsihiatrija in kako naj sodelujeta družinska terapija in psihiatrija« 

10:30  Odmor  

11:00  I. del prispevkov* sodelujočih po 3 različnih tematikah (potekajo sočasno) 

12:35  Kosilo  

13:45  II. del prispevkov sodelujočih po 3 različnih tematikah (potekajo sočasno) 

15:20  Odmor 

15:50  Volilna skupščina Združenja ZDTS s svečano podelitvijo nazivov! 

17:20  Večerja v bližnji restavraciji (s prostovoljno udeležbo)  

*Prispevki bodo v obliki individualnih referatov ali delavnic, ki trajajo 20 minut.  

 

- Poskrbljeno bo za kavo, čaj in toplo kosilo.  

- Kotizacije ni, pri vhodu pa bo škatla za prostovoljne prispevke za kritje stroškov.  

- Povabite partnerje in druge, ki bi jih teme zanimale. (Prosili pa bomo za skromen prispevek za kritje 
stroškov) 

- Povabljeni, da prinesete kakšno pecivo, sadje ali pijačo, si bomo podelili med odmori. V naprej hvala! 

 

Za lažjo organizacijo prosimo za prijave (in vprašanja) na internetu:  
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFNkc280TWR0SFVPNjdWblRmV2htT
0E6MA 

Te zanima, kdo je že prijavljen? Klikni link: 
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqyvZNbmLwsQdFNkc280TWR0SFVPNjdWblR

mV2htT0E&hl=en 

 

Prijavite se lahko tudi na ivan.platisa@zdi-krog.si   

 

 

V imenu organizacijskega odbora: Ivan Platiša 

V imenu znanstvenega odbora: Robert Cvetek 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFNkc280TWR0SFVPNjdWblRmV2htT0E6MA
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFNkc280TWR0SFVPNjdWblRmV2htT0E6MA
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqyvZNbmLwsQdFNkc280TWR0SFVPNjdWblRmV2htT0E&hl=en
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqyvZNbmLwsQdFNkc280TWR0SFVPNjdWblRmV2htT0E&hl=en
mailto:ivan.platisa@zdi-krog.si


8.00 – 
9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 
9.15 Uvodni nagovori: Drago Jerebic, Christian Gostečnik 

 
9.15 – 
10.30 

Plenarno predavanje 
dr. Maja Rus Makovec: Nevropsihiatrija in kako naj sodelujeta družinska terapija 

in psihiatrija 
10:30 – 

11:00 Pavza s piškoti in kavo 

11:00 – 
13:45 Prispevki po sekcijah 

 I. sekcija – učilnica 1 II. sekcija – učilnica 
2  

III. sekcija - 
avla 

IV. sekcija – 
učilnica 4 

11.00 – 
11.25 

Uporaba tehnike iskanja 

notranjega otroka v relacijski 

družinski terapevtski praksi 

Janja Frelih Gorjanc 

Iskanje skupnega jezika v 

procesu objekt-relacijske 

psihoterapije para preko 

projekcijsko introjekcijske 

identifikacije  

Maja Malovrh 

Starševsko iskanje 

stika in 

soustvarjanje 

odnosa z otrokom 

oz. mladostnikom  

Sabina Jurič, Jerneja 

Dimec 

Relacijski 

družinski model in 

delo terapevtov v 

paru  

Carmen Breznikar 

Ruparčič, Miha 

Ruparčič 

11.25 – 
11.50 

Integracija Greenspanove teorije 

funkcionalnega čustvenega razvoja 

ter relacijske zakonske in 

družinske terapije – prikaz 

primera 

Mateja Cvetek 

Trenutek stika v partnerski 

terapiji  

Mojca Pompe 

Študija primera deklice v rejništvu in 

analiza z vidika teorije objektnih odnosov, 

psihologije jaza, socialnega 

interakcionizma in sistemske teorije.  

Alenka Rant in Anja Kozina 

11.50 – 
12.15 

Terapevtovo samorazkrivanje v 

relacijski družinski terapiji  

Damijan Ganc 

Avtorska delavnica »Čutim, 

torej sem!«  

Izidor Gašperlin 

Analiza primerov terapevtskega procesa z 

istospolno usmerjeno in enostarševsko 

družino, ki želi posvojiti otroka  

Barbara Kreš, Nataša Rijavec Klobučar 

12.15 – 
12.35 

Samopovzročeno nasilje in 

relacijska družinska terapija 

Klaudija Ferčak 

Odprta skupina za 

posameznike z uporabo 

relacijskega družinskega 

modela  

Izidor Gašperlin 

Zloraba vere in čustveno nasilje 

Barbara Simonič, Rachel Novšak in Tina 

Rahne Mandelj 

12.35 – 
13.45 KOSILO v šolski jedilnici 

13.45 – 
15:25 Prispevki po sekcijah 

13.45 – 
14.10 

Prikaz primera obravnave 

depresije v relacijskem 

družinskem kontekstu  

Jerneja Dimec 

Nezavedni prenos domačega 

vzdušja v terapevtski prostor 

Marija s. Veronika Verbič 

Analiza primera partnerjev s težavami v 

spolnosti   

Nataša Rijavec Klobučar, Barbara Kreš 

14.10 – 
14.35 

Kakovost življenja svojcev po 

samomoru  

Anja Klančar 

Pomen partnerskega odnosa za 

predelavo travmatičnih spominov 

spolne zlorabe v otroštvu v 

terapevtskem procesu  

Sara Jerebic 

Navezanost in odnosi s primarnimi 

skrbniki, ljubezenski slogi v partnerskem 

odnosu posameznika, njegova osebna 

duhovnost kot napovedovalci menjavanja 

partnerjev v odrasli dobi 

Peter Golob, Petja Kovačevič, Maja Tisovec 

14.35 – 
15.00 

Intrapsihična dinamika 

posameznika z neizžalovano 

izgubo ob smrti bližnje osebe 

in njeno izžalovanje  

Polona Ozbič  

Različni pristopi družinske 

terapije pri zdravljenju odvisnosti 

in različna teoretska izhodišča pri 

razumevanju pojma odvisnosti 

Drago Jerebic 

Analiza primera zakonske in družinske 

terapije pri anoreksiji v mladostniškem 

obdobju   

Kornelija Ferčak 

15.00 – 
15.20 

Deloholizem v povezavi z 

značilnostmi družinskega 

okolja ter zadovoljstvo z 

življenjem 

Darja Potočnik 

Manjša izraženost avtonomije in 

intimnosti kot dejavnik tveganja 

za začetek zlorabe psihoaktivnih 

substanc pri mladostnikih  

Katja Dular, Nina Maček, Teja 

Bandel 

Primer uporabe relacijskih terapevtskih 

veščin v poslovnem okolju  

Peter Metlikovič 
 

15:20 – 
15:50 Pavza s prigrizkom in kavo, priprava na skupščino 

15:50 – 
16:50 III. volilna skupščina ZZDTS 

17.20 – 
00.00        večerja v bližnji restavraciji (kdor želi, plača vsak sam) 

(Minutaža spremenjena 27/1) 


