
 
 

 

Vabi na XI študijski dan 
ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE 
 

 

ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI 
TERAPEVTOV 

 

ki bo potekal v soboto, 13. oktobra 2018 v Salezijanskem mladinskem 
centru na Rakovniku, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 

 
 
 

 
 
8:30 - 9:00  Prihod in registracija 

9:00 - 9:15  Pozdravni nagovor predsednice Urške Kranjc Jakša 

9.15 – 10.15 I. del predavanja: Milena Marković, odvetnica in dr. Sara Jerebic: KAJ PRINAŠA UREDBA 
GDPR (General Data Protection Regulation) 

Predavateljici bosta predstavili splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GPDR), ki se je 
začela uporabljati 25.5.2018 in določa nova pravila varstva osebnih podatkov, možnost 
boljšega nadzora posameznika ter strožjo ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o 
obdelavi njegovih osebnih podatkov. 
 

10:15 - 10:30  Odmor  

10:30 - 11:30 II. del predavanja:  dr. Sara Jerebic in Milena Markovič, odvetnica: DOLŽNOST PRIJAVE 
KAZNIVIH DEJANJ ORGANOM PREGONA TER PRIČANJE TERAPEVTOV NA SODIŠČU 

V drugem delu predavanja bosta avtorici predstavili dolžnosti prijave kaznivih dejanj 
organom pregona in pričanja terapevtov na sodišču v kazenskih in civilnih postopkih, 
izdajanje mnenj, pisanje poročil in multidisciplinarno sodelovanje v povezavi z nasiljem v 
družini in spolnimi zlorabami. 
 

11:30 – 12:00  Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje 

12.00 – 12.15  Predstavitev projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, dr. Lucija Hrovat in dr. 
Robert Cvetek, mentorja 

12:15 – 12:30  Predstavitev novih publikacij članov ZDT.SI 

12:30 – 13:30  Klepet ob prigrizku in zaključek študijskega dneva 

13:30 - 14:30  Seja izvršilnega odbora, vabljeni vsi zainteresirani 

Program: 



 
 

Kotizacija za udeležbo na študijskem dnevu:  

- ne člani/ne simpatizerji 20€,  

- za študenti 10€,  

- za člani/simpatizerji s poravnano članarino brezplačno 

 
Prosimo vas, da kotizacijo nakažete na TRR SI56 3300-0000-2502-979  
Podatki za nakazilo so naslednji: 

 

IBAN SI56 3300 0000 2502 979 
Naziv ZDRUŽENJE ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE 
Naslov ULICA BRATOV UČAKAR 50 
Pošta in kraj 1000 LJUBLJANA 
Država SLOVENIJA 
Koda namena OTHR 
Namen 11 ŠD IME in PRIIMEK 
Referenca NRC ali DATUM PLAČILA 

 
Če potrebujete originalni račun za podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom, 
prosimo, kontaktirajte blagajničarko Zarjo Klun na elektronski naslov: blagajnik@zdt.si 

 
Za plačila, izvršena 11. ali 12. oktobra 2018, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu, hvala! 

 
 

 

Prijava na XI študijski dan 
 
 

 
Za kavo in čaj poskrbimo mi, ostalo po principu brown bag: študijski dan ni le uradnega značaja - je tudi 
druženje, sproščen klepet in ustvarjanje novih stikov. Zato se je ustalila praksa, da za pogostitev poskrbijo v 
večini kar udeleženci sami. Lahko nas presenetite s svojimi slaščičarskimi spretnostmi, mogoče z dobrotami 
iz domače kleti daleč pod zemljo, s sadjem, ki je ravnokar dozorelo na vašem vrtu - ali pa ste prepričani, da 
trgovina na vogalu ponuja ravno tisto, kar je najbolj primerno za to priložnost. 

 
 
 

Veselimo se srečanja z vami! 
 
 
 
 

V imenu organizacijskega odbora: Jasmina 
Rački 

 
 

Predsednica ZDT.SI, 

 

Kotizacija: 

Prijava: 

mailto:blagajnik@zdt.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMOGsEDjcWL-WWS2nstj_FDdmQVJQywnisTgEAmRonAUU5g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMOGsEDjcWL-WWS2nstj_FDdmQVJQywnisTgEAmRonAUU5g/viewform?usp=pp_url

