
17:40-17:55

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija

dr. Alja Stvarnik, 

Psihoterapevtske storitve, 

Axioma plus d.o.o.

Edin Duraković, 

univ.dipl.kult., koordinator družine, 

Slovensko društvo Hospic

Jerneja Dimec Bratina, 

spec. ZDT, 

Novo upanje, Jerneja Dimec Bratina, s.p.

Terapija para pri žalovanju ob izgubah 

zaradi neplodnosti

(strokovni pripspevek)

Tabor levjesrčnih kot terapevtsko-

edukativna metoda dela z žalujočimi 

otroki in mladostniki

(strokovni pripspevek)

Soočanje z izgubami s pomočjo 

relacijske družinske terapije

(strokovni pripspevek)

Teja Juvan, 

absolventka ZDŠ

dr. Sabina Jurič Šenk, 

Utrin'k

dr. Klaudija Ferčak, 

zakonska in družinska terapevtka, 

Stik psihoterapija

Medsebojna podpora partnerjev v 

procesu žalovanja zaradi izgube 

otroka

(strokovni pripspevek)

Pomoč otrokom in mladostnikom v 

procesu žalovanja

(strokovni prispevek)

Izguba zaupanja in relacijska 

družinska terapija

(strokovni pripspevek)

18.50-19.05

10:40-10:55

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija

doc. dr. Tanja Pate, 

Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

doc. dr. Sara Jerebic, 

spec. ZDT, 

Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani

Anja Hribar, 

študentka ZDŠ in ZDT, prof. razrednega 

pouka (UN)

Andreja Tasič, 

mag. ZDŠ, zakonska in družinska 

terapevtka stažistka, 

Društvo Živeti

Čustvena nestabilnost in agresivnost 

pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe 

v otroštvu

(znanstveni prispevek) 

Žalovanje brez odgovora? Žalovanje za 

nečim, kar nikoli nisi imel - Delo na 

taborih za otroke in družine 

(strokovni prispevek)

Žalovanje v procesu okrevanja od 

zasvojenosti z alkoholom 

(strokovni prispevek)

Tanja Valenta, 

Frančiškanski družinski inštitut

Ana Brumec, 

Terapevtka stažistka ZDT, 

Skupna rast, center za psihoterapijo, 

svetovanje in izobraževanje

Andreja Tasič, 

mag. ZDŠ, zakonska in družinska 

terapevtka stažistka, 

Društvo Živeti

Travmatična izguba in zapleti pri 

procesu žalovanja 

(znanstveni prispevekI)

Spoprijemanje z izgubami - rdeča nit 

rejniških družin 

(strokovni prispevek)

Slovo od nemoči po odhodu iz 

odvisniškega odnosa 

(strokovni prispevek)

Janja Frelih Gorjanc, 

univ. dipl. psih., spec. ZDT,

Krog Terapevtsko središče Kranj

dr. Nataša Demšar Peček, 

MDDSZ

Andrej Omulec, 

mag. ZDŠ, zakonski in družinski terapevt, 

Družinski inštitut Bližina

Žalovati sebe: integrirane terapevtske 

intervence pri žalovanju ob pretekli 

travmi

(strokovni prispevek)

Mreža interventnih programov v 

podporo in pomoč družini in 

posameznikom v stiski

(strokovni prispevek)

Žalovanje za izgubljenim delom 

(strokovni prispevek)

dr. Miha Rutar, 

univ. dipl. psiholog, 

URI Soča

Zmago Švajncer Vrečko, 

dipl. fil. (UN)

Sara Bürmen, 

mag. ZDŠ, zakonska in družinska 

terapevtka stažistka, 

Družinski center mir

Proces žalovanja pri amputaciji dela 

telesa

(strokovni prispevek)

Soočanje z breznom psihe: Temačna 

izkustva pri meditativnih praksah v 

psihoterapiji 

(strokovni prispevek)

Terapevtski izzivi v procesu žalovanja 

čustvene nezvestobe 

(strokovni prispevek)

12.50-13.50

9:00-9:10

17:55-18:20

18:25-18:50

19:05-20:05

                                      SOBOTA

 Uvodni nagovor:  predsednica ZDT.SI Urška Kranjc Jakša 

                                    PETEK

16:00 - 16:10

10.55-11.20

11.25-11.50

ODMOR: okrepčitev iz domače kuhinje

Delavnica 1:

Renata Jakob Roban, Dipl.m.s., spec ZDT, Slovensko društvo hospic

Soočenje z izgubo

                                      PREDSTAVITEV PRISPEVKOV PO SEKCIJAH

 Uvodni nagovor:  predsednica ZDT.SI Urška Kranjc Jakša

16:10-17:40

Plenarno predavanje 1: 

Joanna Hewitt Evans, EAIP integrativni psihoterapevt, MA, UKCP Gestalt terapevt

Grief Loss and Finding Resilience

ODMOR: okrepčitev iz domače kuhinje

12:25-12:50 

ODMOR ZA KOSILO

13:50-14:50

Delavnica 2:

dr. Mateja Katona, Punčica - terapevtski in izobraževalni inštitut

Oblikovanje varnega prostora ob izgubi

9:10-10:40

                            PREDSTAVITEV PRISPEVKOV PO SEKCIJAH

Plenarno predavanje 2: 

dr. Vesna Radonjić Miholič, spec. klin. psih.

11.55-12.20

ODMOR: okrepčitev iz domače kuhinje

Žalovanje ob nenadni smrti bližnjega


