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Spoštovani!

Odprt je prostor za prijave in aktivno udeležbo na osrednjem letnem dogodku Združenja
zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, XII. kongresu, ki ga organiziramo z naslovom
Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca. XII.
kongres je postavljen v duhu časa pandemije Covida-19, ki še zmeraj močno vpliva na naša
življenja in vedenja, zato bo potekal v spletni obliki. 

Ponosni smo, da XII. kongres odpiramo 25. septembra 2021 s plenarnim predavanjem 
 psihiatra in nevroznanstvenika prof. dr. Manfreda Spitzerja, enim najglasnejših kritikov
prekomerne uporabe ekranov in vodilnih nemških raziskovalcev delovanja možganov. Svoja
znanja in poglede bo z nami delil v dveh ločenih predavanjih, in v pogovoru, kjer bo
odgovarjal na naša vprašanja. Predavanji in pogovor bodo v angleškem jeziku.

Multidisciplinarni timi strokovnjakov opozarjajo na digitalno preobremenjenost in posledice
prekomerne uporabe ekranov, ter s tem povezanih škodljivih vedenj, ki spremljajo in
poglabljajo duševne stiske posameznikov. O rešitvah in usmeritvah, kot izhodu iz te
svojevrstne krize sodobnosti, se bomo pogovarjali na okrogli mizi z gosti: dr. Špelo Selak -
NIJZ, Nušo Kmetec, mag. psih. - LOGOUT in terapevtom Miho Kramlijem - Center za
zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, ki se v svojem delu dnevno srečujejo z različnimi
segmenti digitalne preobremenjenosti in izvajajo praktične programe za uporabnike.
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku.

Pogovore s strokovnjaki bo povezovala in vodila Barbara Holcman Vicozi, predstavnica
Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

Prvi del kongresa bomo sklenili z izkustveno delavnico LOGOUT - Centra pomoči pri
prekomerni rabi interneta, v kateri nam bodo predstavljena orodja in intervencije, ki jih
lahko psihoterapevti uporabimo pri delu z družinami.

Nato se ponovno srečamo v drugem delu XII. kongresa, 27. novembra 2021, kjer bo
plenarni predavatelj terapevt Miha Kramli predaval o psihoterapiji pri zasvojenosti od
digitalnih medijev.

Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca so
imanentne izzivom, ki jih izkušajo posamezniki, pari in družine, katerih psihološki izzivi so
jedro naših strokovnih in znanstvenih raziskovanj. Prav te bodo v obliki znanstveno
raziskovalnih in strokovnih prispevkov ter izkustvenih delavnic predstavljeni v drugem delu
kongresa. 
Vljudno vabljeni, da s svojim prispevkom obogatite naš dogodek in se s svojim delom
predstavite udeležencem letošnjega XII. kongresa. 
Povzetek prispevka  lahko do 30. septembra 2021 oddajte na povezavi
https://zdt.si/oddaja-prispevka/ . 
 
Želimo si, da se boste tudi letos v velikem številu odzvali našemu povabilu. Na kongres se
prijavite na povezavi https://zdt.si/prijava-na-kongres/ .

Prisrčno vabljeni,
dr. Stvarnik Alja, vodja organizacijskega odbora XII. kongresa ZZDTS
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https://www.logout.si/sl/svetovanja/preventivna-pomoc-druzini/


8.30–8.50 Registracija udeležencev
8.50–9.00 Nagovor predsednice
združenja Urške Kranjc Jakša in
pozdrav častnega člana združenja
prof. dr. Christiana Gostečnika
9.00–10.00 Plenarno predavanje
prof. dr. Manfred Spitzer, Nemčija
10.00–10.15 Odmor
10.15–11.15 Plenarno predavanje prof.
dr. Manfred Spitzer, Nemčija
11.15–12.00 Pogovor s prof. dr.
Manfredom Spitzerjem, Namčija |
moderira Barbara Holcman Vicozi,
ZZDTS
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 Okrogla miza z gosti
terapevtom Mihom Kramlijem, Nušo
Klepec, mag. psih. – LOGOUT, in dr.
Špelo Selak -  NIJZ| moderira
Barbara Holcman Vicozi, ZZDTS
14.00-15.00 Odmor
15.00-16.30 Izkustvena delavnica za
psihoterapevte LOGOUT
16.30-17.00 Druženje in izmenjava
vtisov

***
*Predavanje in pogovor s prof. dr.
Manfredom Spitzerjem je v
angleškem jeziku, okrogla miza je v
slovenskem jeziku. Simultanega
prevajanja ne bo.
** Pridružujemo si pravico do
spremembe programa.
*** Udeleženci kongresa prejmete
kodo za dostop in navodila do
povezave dogodka en dan prej.

DRUGI DRUGI DELDEL
Sobota, 27.Sobota, 27.    novembernovember    20212021
9.00 - 17.009.00 - 17.00
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URNIK KONGRESA

PRVI DELPRVI DEL
Sobota, 25.Sobota, 25.    septemberseptember    20212021
9.00-17.009.00-17.00  

8.00-8.50 Registracija udeležencev
8.50-9.00 Nagovor predsednice
združenja Urške Kranjc Jakša in
pozdrav častnega člana združenja
prof. dr. Christiana Gostečnika
9.00-10.30 Plenarno predavanje
Miha Kramli, Slovenija
10.30-11.30 Odmor
11.30–17.00 Predstavitve prispevkov
po sekcijah in izkustvene delavnice*

***
17.15–18.15 Redna skupščina članov
združenja ZZDTS

***
*Urnik in razpored prispevkov bo
oblikovan in objavljen naknadno.
**Predstavitve prispevkov so v
slovenskem ali angleškem jeziku,
okrogla miza je v slovenskem jeziku.
Simultanega prevajanja ne bo.
** Pridružujemo si pravico do
spremembe programa.
*** Udeleženci kongresa prejmete
kodo za dostop in navodila do
povezave dogodka en dan prej.
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PRVI DEL KONGRESA

PLENARNO
PREDAVANJE
IN POGOVOR

Sobota, 25. september, 9.00-12.00

PROF. DR. MANFRED SPITZER, NEMČIJA

Univerzitetna psihiatrična klinika Ulm, NE/ nevroznanstvenik in
psihiater

je eden najpomembnejših nemških raziskovalcev delovanja
možganov in avtor več knjižnih uspešnic.
V slovenščino so prevedene Digitalna demenca (2016),
Osamljenost (2019) in Epidemija pametnih telefonov (2021). 

Študiral je medicino, psihologijo in filozofijo ter se habilitiral
na področju psihiatrije. Dvakrat je bil gostujoči profesor na
univerzi Harvard. 

V Ulmu v Nemčiji vodi Univerzitetno psihiatrično kliniko in
Transferni center za nevroznanosti in učenje (University of
Ulm, Department of Psychiatry).

Svoja znanja in poglede o digitalni demenci, osamljenosti in
epidemiji pametnih telefonov bo z nami delil v dveh ločenih
predavanjih in v pogovoru, kjer bo odgovarjal na naša
vprašanja. 

Predavanji in pogovor bodo v angleškem jeziku. Z njim se bo
pogovarjala Barbara Holcman Vicozi, predstavnica
Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

OKROGLA MIZA  Z
GOSTI



Sobota, 25. september, 12.30-14.00

NUŠA KLEPEC, MAG. PSIH., SLOVENIJA

LOGOUT / svetovalka

dela kot svetovalka na centru Logout, kjer izvaja psihosocialno
pomoč posameznikom in družinam, ki se soočajo s težavami
prekomerne rabe interneta. Izvaja delavnice za mladostnike in
predavanja za učitelje ter strokovne delavce s temami
preprečevanja in prepoznavanja zasvojenosti, rizičnih vedenj na
spletu in varnosti na spletu. Še posebej aktivna je na področju
promocije uravnoteženega igranja videoiger, kot dolgoletna
članica Društva za elektronske športe SPID.si organizira največje
video igralske dogodke v Sloveniji. Dela tudi kot psihologinja na
področju tekmovalne priprave e-športnikov in sodeluje z e-
športnimi organizacijami v tujini. 

DR. ŠPELA SELAK, SLOVENIJA

NIJZ/ psihologinja in komunikologinja

je psihologinja in komunikologinja, zaposlena na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje, kjer raziskovalno in razvojno deluje na
področju duševnega zdravja, s poudarkom na različnih vidikih
uporabe digitalnih tehnologij. Je članica strokovne skupine za
implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-
2028, kjer deluje predvsem na področju duševnega zdravja otrok
in mladostnikov ter vodi interdisciplinarno delovno skupino za
nekemične zasvojenosti. Sodeluje tudi v projektih, kjer vodi in
koordinira številne aktivnosti s področja duševnega zdravja.

BARBARA HOLCMAN VICOZI, SLOVENIJA

ZZDTS/ moderatorka dogodka

je zakonska in družinska terapevtka stažistka, specializirana za
področje dela z otroki in mladostniki. Je tudi svetovalka v spletni
skupnosti za osebnostno rast Sočutna akademija in v fb skupini
Sočutno partnerstvo. 

OKROGLA MIZA 
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PRVI DEL KONGRESA

MIHA KRAMLI, UNIV. DIPL. TEO., SLOVENIJA

Center za zdravljenje odvisnosti ZDNg / psihoterapevt

je vodja ambulante za zasvojenost v novogoriškem zdravstvenem
domu. Je terapevt, ki je podiplomski študij iz družinske dinamike
opravil na medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo iz
nekemičnih odvisnosti pa v ZDA. Kot strokovnjak z več kot 20-
letnimi izkušnjami za kemične in nekemične odvisnosti, predvsem
za odvisnosti od novih tehnologij se v Centru za bolezni odvisnosti
v Novi Gorici sooča s hitrim razmahom zasvojenosti s sodobnimi
tehnologijami.



Sobota, 25. september, 15.00-16.30

LOGOUT  

LOGOUT / izkustvena delavnica za psihoterapevte

LOGOUT je prvi specializirani center pomoči ob različnih
tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010, katerega
primarno področje je digitalna zasvojenost. 

Na centru nudijo učinkovite oblike pomoči posameznikom in
družinam, ter celostne didaktične vsebine za strokovne delavce s
poudarkom na spletni varnosti, preprečevanju zasvojenosti in
krepitvi zdravja otrok in mladostnikov.

Za nas bodo izvedli izkustveno delavnico v kateri nas bodo
opremili z intervencijo t.i. družinskim dogovorom o uporabi
digitalnih medijev, ki ga lahko uporabljamo pri delu z družino. 
To so preprosti in jasni dogovori o uporabi spleta in naprav, ki
veljajo za vse družinske člane.

IZKUSTVENA DELAVNICA
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PRVI DEL KONGRESA
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OKROGLA MIZA  Z
GOSTI

PLENARNO
PREDAVANJE Sobota, 27. november, 9.00-10.30

MIHA KRAMLI, SLOVENIJA

Center za zdravljenje odvisnosti ZDNg/ psihoterapevt

je vodja ambulante za zasvojenost v novogoriškem
zdravstvenem domu. Po izobrazbi je diplomirani teolog. V ZDA
je specializiral iz nekemičnih odvisnosti, na medicinski fakulteti v
Ljubljani končal podiplomski študij iz družinske dinamike in
psihoterapije, na fakulteti za socialno delo pa usposabljanje
sistemske družinske terapije. 

Kot strokovnjak z več kot 20-letnimi izkušnjami za kemične in
nekemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti od novih
tehnologij se v Centru za bolezni odvisnosti v Novi Gorici sooča
s hitrim razmahom zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami. 

Njegova ambulanta za zdravljenje zasvojenosti je bila ena prvih
v javnem zdravstvenem sistemu v Evropi, njena posebnost pa v
tem, da nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja.
K njemu po pomoč prihajajo ljudje iz vse Slovenije, saj je to
edina tovrstna ambulanta v javnem zdravstvu. Ljudi, ki trpijo
zaradi nekemičnih odvisnosti je številčno več kot zasvojencev z
drogami. V zadnjih letih so se stiske ljudi začele poglabljati, saj
so se pojavile nove oblike nekemičnih zasvojenosti: od
prekomerne uporabe računalniških iger, spleta in družabnih
omrežij do pretiranega igranja spletnega pokra, zasvojenosti s
športnimi stavami, hitro vožnjo in borzo, zasvojenost z ličenjem. K
njemu prihajajo ljudje iz vse države, v povprečju so stari 26 let;
najmlajši ima komaj 9, najstarejši pa 84 let. 

Svoje znanje in bogate terapevtske izkušnje bo z nami delil kot
gost okrogle mize na prvem delu kongresa in kot plenarni
predavatelj v drugem delu kongresa. 



 

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE 

30. SEPTEMBER 2021.

Prispevek prijavite preko obrazca na povezavi:
https://zdt.si/oddaja-prispevka/.

Dopolnitve in spremembe so možne do 14. oktobra 2021.
V sistemu ponovno oddajte dopolnjen prispevek,
upoštevali bomo zadnji vnos.
 
Kasneje vam bo znanstveni odbor podal končno
odločitev o sprejemu prispevka. Za dodatne informacije
glede prijav prispevkov se lahko obrnete na
predsednico znanstvenega odbora, dr. Barbaro Kreš, ki
je dosegljiva na elektronskem naslovu
znanstveni.odbor@zdt.si.  
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PREDSTAVITVE

PRISPEVKOV

IN DELAVNICE

Sobota, 27. november, 11.30-17.00

PREDSTAVITVE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH PRISPEVKOV
TER IZKUSTVENE DELAVNICE

Predstavitve bodo potekale v sekcijah, ki bodo potekale sočasno. 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.

!

https://zdt.si/oddaja-prispevka/


OKROGLA MIZA  Z GOSTI

OKROGLA MIZA  Z GOSTI

 

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE 30. SEPTEMBER 2021.
Prispevek prijavite preko obrazca na povezavi: https://zdt.si/oddaja-
prispevka/. Dopolnitve in spremembe so možne do 14. oktobra 2021. V sistemu
ponovno oddajte dopolnjen prispevek, upoštevali bomo zadnji vnos.
Kasneje vam bo znanstveni odbor podal končno odločitev o sprejemu prispevka. 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV
SPLOŠNA NAVODILA
Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke. Pri pripravi prispevka določite
vsebinsko področje (klinično delo, teorija, raziskava, opis delavnice...), ki naj se
nanaša na temo kongresa. 
Dolžina povzetka je 250 do 350 besed. 
Posamezen prispevek lahko predstavljata največ dva avtorja. Posamezen avtor
lahko kot avtor ali soavtor skupno predstavlja največ dva prispevka. 
Predstavitev naj bo dolga 20 minut, 10 minut je namenjeno razpravi (skupaj 30
minut). 
Delavnice naj trajajo 60 do 90 minut.  
Aktivni udeleženci lahko v zborniku objavite znanstveni ali strokovni članek.
Članek naj bo dolg do ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Način
citiranja in navajanja virov naj bo v APA stilu. Tip pisave Times New Roman 12.
Članki in povzetki bodo objavljeni naknadno, po kongresu, v zborniku povzetkov,
ki bo objavljen v elektronski obliki.
ZNANSTVENI PRISPEVEK 
Povzetek mora vsebovati teoretična izhodišča, metode, rezultate, zaključke in
omejitve. Napisan naj bo v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed.
STROVNI PRISPEVEK
 Iz povzetka mora biti razvidno področje, tema obravnave, vsebine in ugotovitve.
Prispevek naj bo napisan v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed. 
Povzetek prispevka ali delavnice mora vključevati namen, cilje, povezanost s
temo kongresa, koristi udeležencev oz. evalvacijo. Pri strokovnem prispevku je
zaželen tudi praktični prikaz obravnavanega področja v obliki študije primera.
MERILA ZA PRESOJO USTREZNOSTI 
Prispevke bo pregledal znanstveni odbor. Upošteval bo naslednje kriterije: tema,
pomembna za udeležence in se nanaša na kongres, ustreznost teoretičnih
izhodišč, kakovost vsebine (rezultati, zaključki). 
V kolikor povzetek ni v skladu z navodili, se avtorja zaprosi za dopolnitve in
popravke. Sprejeti bodo pravočasno dopolnjeni povzetki. 
Možno je tudi prijaviti in predstaviti prispevek v angleškem jeziku. Naprošamo, da
v svoji prijavi to jasno navedete. V tem primeru mora biti povzetek napisan v
angleškem jeziku.

XII. KONGRES ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV
SLOVENIJE DOŽIVLJANJE ODNOSOV V DIGITALNI DOBI:
OSAMLJENOST, ZASVOJENOST, DIGITALNA DEMENCA      

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

ZNANSTVENI ODBOR  
Asist. dr. Barbara Kreš, predsednica znanstvenega odbora, Prof. dr. Tanja Repič
Slavič, Izr. prof. dr. Barbara Simonič, spec. ZDT Prof. dr. Robert Cvetek Doc., Doc.
dr. Drago Jerebic, spec. ZDT, Urška Kranjc Jakša.

Za dodatne informacije glede prijav prispevkov se lahko obrnete na
predsednico znanstvenega odbora, dr. Barbaro Kreš, ki je dosegljiva na 
e-naslovu znanstveni.odbor@zdt.si. 

https://zdt.si/oddaja-prispevka/
https://zdt.si/oddaja-prispevka/
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PRIJAVA IN KOTIZACIJA

PRIJAVA

Prijavite se na povezavi https://zdt.si/prijava-na-kongres/. Spletne prijave in plačila so
možna do 18. septembra 2021 do 24 ure. 

Na kongres se nujno prijavite tudi avtorji prispevkov. 
Ob prijavi vnesite vaše ime tako, kakor želite, da bo napisano na vašem potrdilu, ki ga
prejmete v elektronski obliki po zaključku kongresa. 

KOTIZACIJA

Kotizacija za oba dneva kongresa je enotna. 
Kotizacije ne vračamo, lahko pa v primeru vaše odsotnosti po prehodni najavi
spremembe z vašo kotizacijo obišče kongres nekdo drug.

VIŠINA KOTIZACIJE

Člani z vsemi poravnanimi članarinami do vključno leta 2021                    130€ 
Člani z neporavnano članarino za leto 2021                                               170€
*Prosim preverite svoje pretekle obveznosti iz naslova plačila članarine. 
Letna članarina znaša 40€. Poskrbite, da imate poravnane vse članarine preteklih let.
Študentje, brezposelni in upokojenci                                                            70€
Zunanji udeleženci                                                                                       140€
Po 18. septembru 2021 je kotizacija enotna v višini 200 € in pogoj, da dokažete potrdilo
o plačilu.

PODATKI ZA NAKAZILO

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
Ulica bratov Učakar 50
SI-1000 Ljubljana
TRR: SI56 3300-0000-2502-979 (Delavska hranilnica d.d.)
NAMEN: 12K ter ime in priimek (primer: 12K Meta Plešej) – brez podatka o imenu in
priimku si pridržujemo pravico, da vas ne uvrstimo na seznam plačanih prijav.
Namen v primeru, da plačujete kotizacijo in članarino: 12ČK ter ime in priimek 
(primer: 12ČK Meta Plešej) – brez podatka o imenu in priimku si pridržujemo pravico,
 da vas ne uvrstimo na seznam plačanih prijav.
REFERENCA: v primeru plačevanja preko elektronskega bančništva lahko označite polje
NRC ali napišete le datum plačila.
 
Če potrebujete račun na podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom,
prosimo, kontaktirajte blagajničarko združenja ZZDTS Zarjo Likovnik Klun na elektronski
naslov: blagajnik@zdt.si. 
 
Kdor bi se želel včlaniti, dobi vpisnico na povezavi
 https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/03/Vpisnica.pdf , ki jo prav tako izpolnjeno
pošljete na zgornji naslov.

POMEMBNO: prosimo, da člani, ki bi želeli plačati kotizacijo skupaj s članarino za
tekoče leto, poravnate tudi članarine za vsa neplačana leta od vpisa dalje. Prosimo za
razumevanje, da brez vseh poravnanih članarin obisk kongresa ne bo možen, prav tako
prispevki za aktivno udeležbo ne bodo sprejeti.

!

https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/03/Vpisnica.pdf


XII. KONGRES ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH
TERAPEVTOV SLOVENIJE DOŽIVLJANJE ODNOSOV V
DIGITALNI DOBI: OSAMLJENOST, ZASVOJENOST,
DIGITALNA DEMENCA

ZNANSTVENI ODBOR  
Predsednica znanstvenega odbora Asist. dr. Barbara Kreš, spec. ZDT
Člani znanstvenega odbora:
Izr. prof. dr. Barbara Simonič, spec. ZDT
dr. Nataša Demšar Pečak
Prof. dr. Robert Cvetek Doc., spec. ZDT
dr. Sabina Jurič Šenk, spec. ZDT 
Prof. dr. Tanja Repič Slavič, spec. ZDT
Urška Kranjc Jakša

ORGANIZACIJSKI ODBOR XII. KONGRESA ZZDTS  
Vodja organizacijskega odbora dr. Alja Stvarnik, spec. ZDT   
Člani organizacijskega odbora:
    Alenka Žavbi 
    Barbara Holcman Vicozi
    Elizabeta Korenčan
    Hana Gorše
    Karolina Rebernik    
    Leja Mravlje
    Maja Peperko
    Urška Kranjc Jakša
    Zarja Likovnik Klun    
    Zmago Švajncer Vrečko

Za dodatne informacije se lahko obrnite na info@zdt.si ali na predsednico
združenja ZDT Urško Kranjc Jakša  na e-naslov predsednik@zdt.si . 



XII. MEDNARODNI
KONGRES ZDRUŽENJA
ZAKONSKIH IN
DRUŽINSKIH
TERAPEVTOV SLOVENIJE   
DOŽIVLJANJE ODNOSOV V
DIGITALNI DOBI: 
OSAMLJENOST,
ZASVOJENOST,
DIGITALNA DEMENCA 

SPLETNI DOGODEK
25. 9. 2021 in 27. 11. 2021

PRIJAVE in INFORMACIJE na
www.zdt.si


