
 

 
 

 

 

vas vabi na  VIII. Kongres, ter skupščino združenja ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH 

TERAPEVTOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo z naslovom 

 

 

»Otrok in mladostnik na prelomu 

novih spoznanj« 
 

 

Kongres bo potekal v petek,  7. in soboto, 8. aprila 2017 v Ljubljani,  na Teološki fakulteti, 

Poljanska cesta 4. 

 
 

 

PROGRAM 

Petek; slavnostni pričetek ob 13:20 uri. 

➢ Plenarno predavanje svetovno znane  psihiatrinje iz Švice: dr.Nadia 
Bruschweiler-Stern; je specialistka razvojne pediatrije in pedopsihiatrije, 
ustanoviteljica in direktorica centra Brazelton v Ženevi, v Švici.  
 
Njeno klinično delo in poučevanje zajema najzgodnejše obdobje odnosa med 
dojenčkom in staršem. Z Danielom Sternom sta soavtorja knjige »The Birth of a 
Mother: How the Motherhood Experience Changes You Forever«. Je dobitnica 
švicarske nagrade »Prize for Scientific Research for Prevention in Psychiatry and 
Psychotherapy« Dr. Bruschweiler-Stern je tudi članica raziskovalne skupine "Boston 
Change Process Study Group", ki združuje strokovnjake s področja razvojnih znanosti 
in  psihodinamske praktike z namenom raziskovanja, razumevanja in usmerjanja 
procesa spremembe pri  naravnem razvoju kot tudi v psihodinamskih terapijah, na 
podlagi  sodobnih razvojnih študij, dinamske sistemske teorije in terapevtskih izkušenj. 
 
Naslov plenarnega predavanja: The Birth of a Child- When Imagination Meets          
Reality- Psychodynamic Issues and Early Intervention 
 

➢ Predstavitev prispevkov po tematskih sklopih. Predstavitve bodo potekale v 

sočasnih sekcijah. 

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. 



 

Sobota; pričetek ob 9:00 uri 

➢ Predstavitev prispevkov po tematskih sklopih. Predstavitve bodo potekale v 

sočasnih sekcijah,  

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 

 

➢ Okrogla miza – ZAKON O PSIHOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI 

 

ZNANSTVENI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR, KONTAKT 

Znanstveni odbor: asist. dr. Sara Jerebic, spec. ZDT, predsednica, redni prof. dr. Christian 
Gostečnik, izr. prof. Robert Cvetek, doc. dr. Mateja Cvetek, asist. dr. Tjaša Stepišnik Perdih, 
izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič, izr. prof. dr. Barbara Simonič, spec. ZDT, asist. dr. Drago 
Jerebic, spec. ZDT, dr. Sabina Jurič Šenk, dr. Miha Rutar, dr. Lucija Horvat. 

Organizacijski odbor: Drago Švajger, vodja organizacijskega odbora, Taja Šinkovec, mag. 
ZDŠ, dr. Lucija Hrovat, mag. Teja Bandel, dr. Mateja Katona, Romana Seljak, dr. Sabina Jurič 
Šenk, Tjaša S. Perdih, Vid Lutman, dr. Nataša Demšar Pečak, Petra Gostečnik, Zarja Klun, 
Maja Maraž, Brigita Chuuya, Kristina Šumak, Urška Stare, Sara Atanaskovič, Nejc Šmit, Meta 
Košir, Manuela Makovec, Zalo Žunko, Anja Kogoj, Petra Bizjak, Anja Kržič, Urška Stare, Sara 
Lipovec. 

PRIJAVE 

Prijavite se lahko na sledeči povezavi: Prijava udeležencev 

• Ob prijavi vnesite vaše ime tako, kakor želite, da bo napisano na adremi 

• PRIJAVITE SE TUDI AVTORJI PRISPEVKOV!  

• Spletne prijave so možne do 6.4.2017  00.00 ure 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na vodjo organizacijskega odbora Draga Švajgerja, na 
naslov  drago.svajger@zdt.si. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk-tP4avKhPV7dYaqIMpHENpB4TrCajKys9I0LxuMQLNh0wA/viewform
mailto:drago.svajger@zdt.si


KOTIZACIJA 

• Cena vključuje udeležbo na kongresu, osvežila in kosilo. 
 

• Ponujamo vam možnost, da se udeležite samo predavanja dr. Nadie 
Bruschweiler-Stern. V tem primeru kotizacija znašala 40 €. 

 

Člani in simpatizerji ZDT.SI s poravnano članarino 2017: 

  

  

Do 15. februar 2017 Od 16.2 do 6.4.2017 

Na dan kongresa 

7. in 8.4.2017 

Za plačilo 50 € 70 € 70 € 

 

Člani in simpatizerji ZDI.SI brez poravnane članarine za 2017: 

   

  

  

Do 15. februar 2017 Od 16.2 do 6.4.2017 

Na dan kongresa 

7. in 8.4.2017 

  Člani Simpatizerji Člani Simpatizerji Člani Simpatizerji 

Članarina 2017 40 € 30 € 40 € 30 € 40 € 30 € 

KOTIZACIJA 

KONGRES 
50 € 50 € 70 € 70 € 70 € 70 € 

Za plačilo skupaj 90 € 80 € 110 € 100 € 110 € 100 € 

 

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

  

Zunanji udeleženci: 

  

Do 15. februar 2017 Od 16.2 do 6.4.2017 

Na dan kongresa 

7. in 8.4.2017 

  Študentje/Brezposelni Ostali Študentje/Brezposelni Ostali Študentje/Brezposelni Ostali 

Za plačilo 60 € 120 € 80 € 140 € 80€  140€ 

 
** Cene veljajo za študente s statusom 
*kotizacije na samem dogodku NE bo možno plačati! 



Za plačila, izvršena 5. ali 6. april 2017, 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 za vašo kotizacijo obišče kongres nekdo drug. 

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: 8K ter ime in priimek (primer: 8K 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 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. 

 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

V imenu znanstvenega odbora: asist. dr. Sara Jerebic, spec. ZDT  

V imenu organizacijskega odbora: Drago Švajger  

Predsednica ZDT.SI: dr. Lucija Hrovat 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:teja.bandel@zdt.si
http://zdt.si/clanstvo_izobrazevanje_in_nazivi/clanstvo/


  

  PETEK 

14:00-14:45 Registracija udeležencev 

14:50-15:10 

Uvod  z glasbeno točko 

Uvodni pozdrav: Predsednica ZZDTS, dr. Lucija Hrovat 

Uvodni nagovor: Red. prof. dr. Christian Gostečnik 

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA 

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

15:15-15:45 

 Zgodnja relacijska 
travma, poznejši 

odnosi in 
terapevtski odnos 

(strokovni prispevek) 

Spolna zloraba v 
otroštvu in 

terapevtski proces 
relacijske zakonske 
terapije  (strokovni 

prispevek) 

Odpuščanje z vidika 
prisotnosti 
čustvenih 

kompetenc     
(znanstveni 
prispevek) 

Učenčeva motivacija 
za šolsko delo in 
vloga strokovnih 
delavcev v šoli                        

(strokovni prispevek) 

Kako vzpostaviti 
terapevtski odnos, 

ki bo spodbujal 
pacientove 
spremembe     

(strokovni prispevek) 

Veronika Verbič - 
Družinski center mir 

Maribor 

dr. Sara Jerebic - 
Teološka fakulteta, 
Družinski inštitut 

Bližina 

Milena Svetlin - 
AME SAINE, studio 
za harmonijo čutenj 

dr. Sabina Jurič Šenk 
- UTRIN'K 

dr. Miha Rutar - URI 
Soča 

15:50-16:00 ODMOR Kava in prigrizek 

16:00-19:00 

Plenarno predavanje: v dvorani 

The Birth of a Child - When Imagination Meets Reality –  
Psychodynamic Issues and Early Intervention 

dr. Nadia Bruschweiler-Stern 

19:05-20:05 

DELAVNICI 

I. delavnica - učilnica 1 II. delavnica - učilnica 2 

 
Klinična obravnava psiholoških travm 

pri otrocih: preko upoštevanja 
nevrobiologije do sprememb v 

terapevtskem procesu 
 

Metoda Feldenkrais - podpora terapevtu in klientu 

dr. Sara Jerebic - Družinski inštitut 
Bližina Celje, Ljubljana 

Barbara Vister 

20:10-20:40 OKROGLA MIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SOBOTA 

8:30-9:00 Registracija udeležencev 

9:00-9:30 

Uvod z glasbeno točko 

Uvodni pozdrav: Predsednica ZZDTS, dr. Lucija Hrovat 

Uvodni nagovor: Red. prof. dr. Christian Gostečnik 

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA 

Ura I. sekcija  II. sekcija  III. sekcija  IV. sekcija  

09:30-10:00 

Aktivnosti in terapije s 
pomočjo konj v 

Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna  

(strokovni prispevek) 

Povezanost med 
primarnimi odnosi v 

družini in 
psihosomatiko med 

mladostniki   
(znanstveni prispevek) 

Čustvene stiske otrok 
ob ločitvi staršev  

(znanstveni prispevek) 

Občutljivost na 
notranje doživljanje in 
iskanje identitete pri 

mladostnicah, 
vključenih v 

terapevtski proces                
(znanstveni prispevek) 

 
Petra Markič - MKZ 

Rakitna 

 
Urška Mikolič - 

Teološka fakulteta 
Ljubljana 

dr. Nataša Rijavec 
Klobučar - Teološka 

fakulteta 

dr. Mateja Cvetek - 
Teološka fakulteta 

10:05-10:35 

Značilnosti družin 
mladostnikov vključenih 
v program Reintegracija 
in rehabilitacija v MKZ 

Rakitna            
(znanstveni prispevek)                        

Povezanost doživljanja 
poklicne 

obremenjenosti in 
kakovosti partnerskega 

odnosa pri starših        
(strokovni prispevek) 

Povezanost kakovosti 
odnosa med 

razvezanima in 
poročenima staršema 
ter različnih vidikov 

prilagoditvenih težav 
njihovih otrok in 

mladostnikov  
(znanstveni prispevek) 

Pomen terapevtskega 
pristopa pri izvajanju 
programa "Projektno 
učenje mlajših 
odraslih (PUM-O)"  
(strokovni prispevek) 

Katja Molek, dr. Darja 
Potočnik Kodrun, Urša 

Malešič - Mladinsko 
klimatsko zdravilišče 

Rakitna 

mag. Katja Kozlovič 
dr. Anja Andrejč - 

Center za socialno delo 
Ljutomer 

dr. Nataša Demšar 
Pečak - ŠRCD 

10:40-11:00 ODMOR Kava in prigrizek 

11:00-12:00 SKUPŠČINA ZZDTS 

12:00-13:00 KOSILO 

13:00-13:30 

Simptomatika otrok in 
mladostnikov v 

begunskem taborišču - 
fenomenološka 

perspektiva    
(znanstveni prispevek) 

Soodvisno starševstvo    
(strokovni prispevek) 

Terapevtsko, 
svetovalno in 

izobraževalno delo z 
otroki in mladostniki ob 

ločitvi staršev  
(znanstveni prispevek) 

Uspešnost 
terapevtskega programa 

Šola zdravega 
odraščanja      

(znanstveni prispevek) 

Martina Medved - 
Teološka fakulteta 

Ljubljana 

mag. Polonca 
Majcenovič - Družinski 

center mir, Maribor 

dr. Nataša Rijavec 
Klobučar - Teološka 
fakulteta Ljubljana 

Urša Malešič, Jasmina 
Jordan - Mladinsko 

klimatsko zdravilišče 
Rakitna 



 

 

 

 

Pokrovitelji 

 

  

 

 

 

 

 

Hvala Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in Nadškofiji Ljubljana, da sta nas gostili v prostorih 

Teološke fakultete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:35-14:05 

Doživljanje sprememb 
ob vstopu v dijaški 

dom 
 (strokovni prispevek) 

Odvisnost pri 
mladostniku in 
(ne)sodelovanje 

družine         
    (strokovni prispevek) 

Vloga relacijske 
družinske terapije pri 
obravnavi družine z 

dinamiko 
zanemarjenosti  

(strokovni prispevek) 

Izzivi pri 
psihoterapevtski 

obravnavi mladostnikov 
(strokovni prispevek) 

  
Miha Indihar - Dijaški 
dom Ivana Cankarja 

Tatjana Oprešnik 
Rodman - CZOPD; UPK 

Ljubljana 

mag. Kornelija Ferčak 
Folnovič - Družinski 
center mir, Maribor 

dr. Klaudija Ferčak - Stik 
psihoterapija 


