
 

 

 

 

vas vabi na 

VII. kongres ZZDTS z mednarodno udeležbo 

z naslovom: 

 

»MEDSEBOJNI ODNOSI IN SPREMEMBE V 

TERAPIJI« 

 
ki bo potekal v petek, 8. in soboto, 9. aprila 2016  

na  

Teološki fakulteti, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana 
 

 

PROGRAM 

Petek slavnostni pričetek ob 15.00 uri.  

 Plenarno predavanje  – dr. T. Leanne Campbell je soustanoviteljica in direktorica 

Vancouver Island centra za EFT in Campbell & Fairweather Psichology Group. 

(http://www.cfpsych.ca/dr-t-leanne-campbell/).  

Naslov plenarnega predavanja: »Ključni momenti sprememb v zakonski in družinski 

terapiji« 

Sobota pričetek ob 9.00 uri, prisluhnili boste lahko kar dvema plenarnima predavanjema, ter 

številnim zanimivim prispevkom, ki se bodo odvijali v sekcijah. 

 Plenarno predavanje – dr. Gregor Žvelc je integrativni psihoterapevt, diplomirani 

transakcijski analitik in doktor znanosti s področja klinične psihologije. Je Mednarodni učitelj 

in supervizor integrativne psihoterapije v okviru International Integrative Psychotherapy 

Association (IIPA), ustanovitveni član IIPA in urednik mednarodne revije International 

Journal of Integrative Psychotherapy. Izobraževal se je tudi iz drugih psihoterapevtskih smeri 

(kognitivno-vedenjska terapija, analitična psihoterapija, EMDR). Je direktor Inštituta in vodja 

izobraževanj iz integrativne psihoterapije in transakcijske analize na Inštitutu IPSA. 

Naslov plenarnega predavanja: »Relacijske potrebe, uglaševanje in prisotnost v 

psihoterapiji« 

 Plenarno predavanje – dr. Trudy Mooren je klinična psihologinja, zaposlena 

na Foundation Centrum ’45 na Nizozemskem (National institute for specialised diagnostics 

and treatment of psycho-traumatic problems), specializirana za področje travm, izvaja tudi 

skupinske psihoterapije z več družinami hkrati (Multifamily group treatment - MFGT). 

http://www.cfpsych.ca/dr-t-leanne-campbell/


Naslov plenarnega predavanja: »Senca travme: Družinske posledice in prilagajanje 

travmatičnih izkušenj« 

 

 Predstavitev prispevkov po tematskih sklopih. Predstavitve bodo potekale v sočasnih 

sekcijah, predvidoma bo ena izmed sekcij angleško govoreča. 

Kratke sekcije na kongresu ponujajo priložnost, da avtorji predstavijo delo svojim kolegom 

ter omogočijo udeležencem kongresa poglobiti znanje na določenih področjih. Tako se lahko 

vrnete domov z novimi idejami in informacijami. 

Med odmori in kosilom bo seveda tudi čas za druženje. 

 Skupščina združenja 

 

ZNANSTVENI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR, KONTAKT 

Znanstveni odbor: Damijan Ganc, predsednik, dr. Robert Cvetek, dr. Barbara Simonič, dr. Tanja 

Repič Slavič, dr. Mateja Cvetek, dr. Drago Jerebic, Sara Jerebic, spec. ZDT, dr. Sabina Jurič Šenk, dr. 

Nataša Rijavec Klobučar, red. prof. dr. Christian Gostečnik 

Organizacijski odbor: Romana Čolić, predsednica,  Lucija Hrovat, Romana Seljak, mag. Teja 

Bandel Castro, Katja Žugman, dr. Robert Cvetek, Tjaša Stepišnik Perdih, Vid Lutman, Saša Serafini, 

Barbara Zgonik, Dr. Nataša Demšar Pečak, Mojca Hojnik, Petra Gostečnik, Irena Gašperin, Seta 

Grecs, Zarja Klun, Katarina Podnar, Maja Marež, Polona Rotar, Petra Turk, Brigita Chuuya, Janez 

Oblonšek. 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na predsednico organizacijskega odbora Romano Čolić: 

romana.colic@zdt.si.  

PRIJAVE 

Prijavite se na sledeči povezavi: Prijava udeležencev  

 

- PRIJAVITE SE TUDI AVTORJI PRISPEVKOV!! 

- Ob prijavi vnesite vaše ime tako, kakor želite, da bo napisano na vašem potrdilu. Spletne prijave 

so možne do 06.04.2016 do 00.00 ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romana.colic@zdt.si
https://docs.google.com/forms/d/1SrLnANFnX91pumuxoUfPnaaF0oIQpxhoCjCfxNt_AX0/viewform?c=0&w=1


KOTIZACIJA (v ceno je všteto kosilo in okrepčila) 

 

Člani in simpatizerji ZDT.SI s poravnano članarino 2016:  

 

 

Od 2.2 do 7.4.2016 
Na dan kongresa * 

8. in 9.4.2016 

Za plačilo 70 € 70 € 

*kotizacije na samem dogodku NE bo možno plačati! 

 

Člani in simpatizerji ZDT.SI brez poravnane članarine za 2016: 

 

 

Od 2.2 do 7.4.2016 
Na dan kongresa * 

8. in 9.4.2016 

  Člani  Simpatizerji Člani Simpatizerji 

Članarina 2016 40 € 30 € 40 € 30 € 

KOTIZACIJA 

KONGRES 
70 € 70 € 70 € 70 € 

Za plačilo skupaj 110 € 100 € 110 € 100 € 

*Pri plačilu v vrstico namen vpišite: članarina in kotizacija ter priimek 

*kotizacije na samem dogodku NE bo možno plačati! 

 

 

Zunanji udeleženci: 

 

 

Od 2.2 do 7.4.2016 
Na dan kongresa * 

8. in 9.4.2016 

 

Študentje/Brezposelni Ostali Študentje/Brezposelni Ostali 

Za plačilo 80 € 140 € 80€  140€ 

** Cene veljajo za študente s statusom 

*kotizacije na samem dogodku NE bo možno plačati! 

 

 

Za plačila, izvršena 6. ali 7. april 2016, obvezno s seboj prinesite potrdilo o plačilu. Kotizacija za 

kongres je enotna, ne glede na to ali boste na kongresu prisotni en dan ali oba dneva. Kotizacije ne 

vračamo, lahko pa v primeru vaše odsotnosti (bolezni) po prehodni najavi spremembe na vašo 

kotizacijo obišče kongres nekdo drug. Na samem dogodku KOTIZACIJE NE BO MOŽNO 

PLAČATI! 

 

Prosimo vas, da kotizacijo vnaprej nakažete na TRR SI56 3300-0000-2502-979, zaradi lažjega vodenja 

evidence plačil. Podatki za nakazilo so naslednji:  

 

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 

Ulica bratov Učakar 50 

1000 Ljubljana 

NAMEN: 7K ter ime in priimek (primer: 7K Meta Plešej) 

 

Namen (v primeru da plačujete kotizacijo in članarino): ČK ter ime in priimek (primer: ČK Meta Plešej)  



 

Referenca:  

 v primeru plačevanja preko Klika lahko označite polje NRC ali  

 napišete le datum plačila 

 

Če potrebujete original račun za podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom, prosimo, 

kontaktirajte  Tejo Bandel Castro na elektronski naslov: teja.bandel@zdt.si 

 

Kdor bi se želel včlaniti, dobi vpisnico na sledeči povezavi: vpisnica, ki jo prav tako izpolnjeno pošlje na 

zgornji naslov.  

 

 

PROMOCIJSKI MATERIAL: 

 

Tudi letos bomo na našem kongresu članom ZZDTS ponudilo prostor za promocijski material. Člani, 

ki ste zainteresiran, se javite  Seti Grecs  na elektronski naslov: zdt.gradivo@gmail.com. Prosimo 

sporočite kaj in koliko materiala boste prinesli. 

Javite najkasneje do ponedeljka,  04.04. 2016. Kdor ne bo javil vnaprej, ne bo imel možnosti uporabe 

prostora. 

 

NASTANITEV: 

1. Hostel Tivoli  

- Nočitev v 8-posteljni sobi z zajtrkom in turistično takso 10€ 

- Soba z zakonsko postelj nočitev z zajtrkom in turistično takso 25€ 

 

2. Hostel Celica nudijo 5% popusta za goste kongresa z geslom kongres ZDT  

 

V primeru, da bi pri nastanitvi potrebovali pomoč ali dodatne informacije se lahko obrnete na Zarjo 

Klun: zarjak@gmail.com 

 

 

Poskrbljeno bo za osvežila in kosilo, kar je všteto v ceno kotizacije.  

 

 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

V imenu znanstvenega odbora: Damijan Ganc  

V imenu organizacijskega odbora: Romana Čolić 

Predsednica ZDT.SI: Lucija Hrovat 
 

 

 

mailto:teja.bandel@zdt.si
http://zdt.si/clanstvo_in_licence/pogoji_za_clanstvo/
mailto:zdt.gradivo@gmail.com
http://hosteltivoli.com/
http://www.hostelcelica.com/
file:///D:/ZDT.SI/KONGRES/kongres2016/zarjak@gmail.com
http://zdt.si/


PETEK 8.4.2016 

14:00-14:45 Registracija udeležencev  

15:00-15:20 

Uvod  z glasbeno točko 

Uvodni pozdrav: Predsednica ZDT.SI, Lucija Hrovat 

Uvodni nagovor: Red. prof. dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete 

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA 

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija V. sekcija VI. sekcija  VII. sekcija  

15:25-15:55 

Vpliv interventnih 
pristopov za 

iskanje terapevtske 
pomoči pri 
reševanju 

medgeneracijskega 
prenosa 

simptomatičnih 
vzorcev 

medsebojnih 
interakcij 

(znanstveni 
prispevek) 

Doživljanje 
rane v 

navezanosti 
ob ločitvi 

ter pristop 
relacijske 
družinske 

terapije 
(znanstveni 
prispevek) 

Metode 
raziskovanja 
sprememb v 
zakonski in 
družinski 
terapiji 

(znanstveni 
prispevek) 

Integracija 
relacijskega 
modela in 

teorije 
navezanosti pri 
pedopsihiatrični 

obravnavi 
mladostnika s 

kronično 
boleznijo 
(prikaz 

kliničnega 
primera) 
(strokovni 
prispevek) 

Izkušnje 
žalujočih pri 

komuniciranju z 
zdravstvenim 
osebjem pri 
bolnišnični 
obravnavi 

bližnjega pred 
njegovo smrtjo 

(znanstveni 
prispevek) 

Ko nemoč 
nima več te 

moči 
(strokovni 
prispevek) 

Panični napad kot 
travma  (strokovni 

prispevek) 

Nataša Demšar 
Pečar 

Barbara 
Simonič 

Tanja Pate 

Jasna Klara 
Lipovšek, 
Simona 

Klemenčič, 
Nataša Bratina, 
Tadej Battelino, 

Christian 
Gostečnik, Maja 

Drobnič 
Radobuljac 

Polona Ozbič, 
Anja Simonič 

Sabina Jurič 
Šenk 

Barbara Vister 

DELAVNICE  

16:00-17:00 

I. delavnica II. delavnica 

Klinična obravnava psiholoških travm pri otrocih: 
preko upoštevanja nevrobiologije do sprememb v 

terapevtskem procesu 

Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi  - Česa se otroci naučijo o 
spolnosti v digitalni dobi 

Sara Jerebic in Drago Jerebic  Peter Topić 

17:00-17:30 

ODMOR Kava in prigrizek 

17:30-20:30 

Plenarno predavanje 1:  

"Ključni momenti sprememb v zakonski in družinski terapiji" (predavanje bo v angleškem jeziku) 

dr. T. Leanne Campbell 

                

                

 
 

      



        
SOBOTA 9.4.2016 

8:00-8:45 Registracija udeležencev  

9:00-9:15 

 Uvod z glasbeno točko 

Uvodni pozdrav: Predsednica ZDT.SI, Lucija Hrovat 

 Uvodni nagovor: Red. prof. dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete   

9:15-10:15 

Plenarno predavanje 2:  

"Relacijske potrebe, uglaševanje in prisotnost  v psihoterapiji" 

dr. Gregor Žvelc 

10:15-11:45 

Plenarno predavanje 3:  

"Senca travme: Družinske posledice in prilagajanje travmatičnih izkušenj" (predavanje bo v angleškem jeziku) 

dr. Trudy Mooren 

11:45-12:00 ODMOR 

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA 

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija V. sekcija VI. sekcija  VII. sekcija  

12:00-12:30 

Depresija in 
brezposelnost  

(strokovni prispevek) 

Nasilni 
odnosi in 
ločitev iz 

perspektive 
odraslih 

otrok  
(znanstveni 
prispevek) 

Pomen družine 
pri kronični 
bolečini in 
izkušnje z 

vključevanjem 
družine pri 

rehabilitaciji 
bolnikov s 
kronično 
nerakavo 

bolečino na URI 
- Soča 

(znanstveni 
prispevek) 

Pomen 
upravljanja s 

čustvi za naše 
odnose in 

osebnostno 
rast  (strokovni 

prispevek) 

Terapevtska 
podpora na 

otroških 
letovanjih   
(strokovni 
prispevek) 

Personality 
Alterations 
and Quality 
of Family 

Relationships 
in Patient 
Suffering 

Brain 
Damage 
(strokovni 
prispevek) 

Učenje medosebnih 
odnosov z delom in 
življenjem v skupini 

programa 
Reintegracija in 

rehabilitacija  
(strokovni prispevek) 

Andrej Brdnik 
Nataša 
Rijavec 

Klobučar 
Miha Rutar Izidor Gašperlin 

Karolina 
Rebernik, Teja 

Juvan 

Pačić-Turk 
Ljiljana, 

Brdovčak 
Barbara, 
Matijaš 

Marijana, 
Hauptfeld 
Valerija, 

Borovečki 
Fran  

Darja Potočnik Kodrun, 
Katja Molek 

12:35-13:05 

Intervencije v 
odnosu Gluh klient 
- tolmač - terapevt 

v relacijski 
družinski terapiji  

(strokovni prispevek) 

Terapevtske 
usmeritve 
za delo s 
starši ob 

ločitvi 
(študija 
primera)  

(znanstveni 
prispevek) 

Spremembe v 
kakovosti 

življenja parov 
s kronično 

vnetno 
črevesno 

boleznijo po 
procesu 

relacijske 
družinske 
terapije  

(znanstveni 
prispevek) 

Ključni trenutki 
sprememb v 

relacijski 
družinski 

terapiji z vidika 
klientov  

(znanstveni 
prispevek) 

Hčerino 
materinstvo in 

doživljanje 
odnosa z 
materjo  

(znanstveni 
prispevek) 

When Two 
Become 
Three: 

Relationship 
satisfaction 
in expectant 

parents  
(znanstveni 
prispevek) 

Spremembe na 
psihosocialnih 

dimenzijah stresa ob 
problemih plodnosti 
v procesu zakonske 

terapije RZDT pri 
parih z diagnozo 

neplodnosti  
(znanstveni prispevek) 



  Sara Polančec 
Nataša 
Rijavec 

Klobučar 
Miha Rutar Barbara Kreš 

Mateja Katona, 
Tina Rahne 

Mandelj 

Sandra Nakić 
Radoš, 
Hrvojka 
Soljačić 
Vraneš, 
Marijana 
Šunjić 

Alja Stvarnik, Marija 
Avberšek 

13:10-13:40 

Diferenciacija jaza 
in čustveno 

starševstvo v 
povezavi s 

soodvisnostjo      
(znanstveni 
prispevek) 

Analiza 
sprememb 
pri klientih 
v relacijski 
družinski 
terapiji  

(znanstveni 
prispevek) 

Spolna zloraba 
v otroštvu in 
terapevstski 

proces 
relacijske 
zakonske 
terapije  

(znanstveni 
prispevek) 

Usposobitev za 
samostojno 
osebnostno 

rast kot temeljni 
cilj terapije  
(strokovni 
prispevek) 

Medgeneracijski 
prenos izkušnje 

mladega 
starševstva in 

sebe z mame na 
hčerko  

(znanstveni 
prispevek) 

  

Dojemanje telesa in 
čustvenega sveta 

mladostnika v 
zgodnji in pozni 

adolescenci  
(znanstveni prispevek) 

  Andreja Tasič 
Barbara 

Kreš  
Sara Jerebic Izidor Gašperlin 

Tina Rahne 
Mandelj, Mateja 

Katona 
  Marija Avberšek 

13:40-14:40 KOSILO 

14:45-15:30 SKUPŠČINA ZDT.SI 

  

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija  V. sekcija VI. sekcija  VII. sekcija  

15:35-16:05 

Interoceptivno 
doživljanje in in 

relacijska 
družinska terapija    

(strokovni prispevek) 

Terapija kot 
"kazen": 
terapija s 

klienti 
napotenimi 

s strani 
sodišča, 

tožilstva ali 
CSD  

(strokovni 
prispevek) 

Moč telesa pri 
terapevtskem 

delu s 
travmatiziranimi 
otroki  (strokovni 

prispevek) 

Ločitev in 
čustveno 

procesiranje 
(strokovni 
prispevek) 

Depresija in 
zanemarjanje 

otrok  (strokovni 
prispevek) 

  
TRE kot terapevtova 
skrb zase (strokovni 

prispevek) 

Klaudija Ferčak Anja Mesarič 
Mateja Bedenk 
Košir, Rachel 

Novšak 
Alenka Lanz 

Tjaša Strobelj, 
Taja Šinkovec 

  Tjaša Stepišnik 

  DELAVNICE  

16:10-17:10 

I. delavnica II. delavnica 

TRE kot terapevtova skrb zase Izzivi terapevtskega dela s klienti s senzorno izgubo sluha 

Tjaša Stepišnik Sara Polančec 

 

 

 


