
‘Spol in spolnost v psihoterapiji’

13. Študijski dnevi 
3. – 5. junija 2016 na Rogli

Slovenska krovna 
zveza za psihoterapijo
NACIONALNA ORGANIZACIJA - NAO
EVROPSKE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO - EAP



KRATKE PREDSTAVITVE PLENARNIH PREDAVATELJEV

Sally Openshaw              
je seksualna in relacijska psihoterapevtka ter integrativna psiho-
terapevtka, supervizorka in edukatorka (IIPA) iz Velike Britanije. 
Ima magisterij iz Human Sexuality. V svoji praksi v Devonu uporablja 
integrativen pristop, kjer nudi svetovanje in psihoterapijo posamezni-
kom in parom s širokim spektrom težav, povezanih s spolnostjo. Vodi 
svetovalni center, kjer delajo študenti - prostovoljci s klienti brezplač-
no. Je predsednica Britanskega združenja za Seksualno in relacijsko 
terapijo.

Vodi organizacijo Towerhouse Counselling, kjer s kolegi edukatorji 
nudi svetovalno in supervizijsko izobraževanje (stopnje 2–6). Za diplomo iz svetovanja so 
leta 2012 prejeli BACP akreditacijo, ostala izobraževanja imajo podporo CPCAB. Sally je 
CPCAB zunanja mentorica za 5 izobraževalnih organizacij v jugo-zahodnem delu Anglije. 

Veliko predava in izobražuje tudi v drugih državah Evrope. Je supervizorka svetovalnim 
delavkam v zdravstvenih domovih in splošnim zdravnikom ter nudi svetovanje hospicu, 
policiji, zdravnikom ipd..

Sally se izobražuje tudi iz EMDR metode, saj pri svojem delu pogosto naleti na kliente 
s kompleksnimi travmatičnimi vsebinami. Konec tega leta bo akreditirana. Zaradi vedno 
večjih potreb terapevtskega dela z zasvojenimi od spolnosti, pa se je nedavno vključila v 
izobraževanje za pridobitev diplome za terapevtsko delo s to populacijo. 

Kevin McCann                
je geštalt terapevt iz Severne Irske. Iz geštalt psihoterapije je diplomi-
ral na Univerzi College Cork (U.C.C), kjer je tudi dokončal podiplomsko 
izobraževanje iz Integrativnih študij psihoterapije (Post Grad H.Dip). 
Svojo edukacijo je nadaljeval na inštitutu Gestalt Associate Training 
Los Angeles (G.A.T.L.A), kjer je leta 2011 pridobil GATLA certifikat iz 
geštalt psihoterapije. Na inštitutu GATLA deluje kot vodja skupine v 
programu poletnih delavnic za geštalt terapevte in partnerske tera-
pevte. Veliko predava o geštalt terapiji, tako na Irskem kot v tujini. Je 
akreditiran supervizor in gostujoči edukator na večih inštitutih za ge-

štalt terapijo. Na podiplomskem nivoju izobraževanja ima 30-letne izkušnje.

Kevin je akreditiran član Irske zveze za svetovanje in psihoterapijo in je bivši predsednik 
Irskega geštalt združenja. Dela tudi v zasebni praksi kot psihoterapevt za posameznike in 
pare. Je soustanovitelj Irskega geštalt inštituta, ki ponuja podiplomsko izobraževanje iz 
geštalt psihoterapije.

Tomaž Flajs, geštalt terapevt (ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA) 

Ključna beseda, ki se mi utrne v povezavi s naslovno temo 13. Študij-
skih dni SKZP je beseda presečišče: spol in spolnost kot presečišče 
med biološkim in družbenim. 
Čeprav lahko o spolnosti govorimo kot o instinktu, ki je v funkciji oh-
ranitve živalske vrste in s tem tudi človeške vrste, je pri ljudeh zadeva 
mnogo bolj kompleksna. Zavest o tem je položena v samo zibelko so-
dobne psihoterapije. Sigmund Freud je z razlikovanjem med instin-
ktom kot nečim zgolj telesnim in gonom kot nečim, kar predstavlja 
osnovo za razvoj psihične dimenzije človeka, spolnosti dodelil ključno 

vlogo za razumevanje človeka in njegove psihopatologije. Seveda pa v okviru humanistič-
nih znanosti obstajajo razumevanja, ki Freudovemu pogledu v marsičem nasprotujejo in 
to je v dokajšnji meri botrovalo nastanku dragocenih novih psihoterapevtskih šol. Lahko 
pa se vprašamo, ali ni postala spolnost, ker je bila v posameznih psihoterapevtskih šolah 
'izrinjena v senco', premalo reflektirana? 
Poglejmo na to vprašanje s praktičnega vidika. Kako ravnamo in kako kot psihoterapevti 
razumemo kliente oz. klientke, ko se v našem odnosu z njimi pojavi tema spolnosti? Se ji 
morebiti zaradi našega lastnega nelagodja izognemo in tako zanikamo pomemben del kli-
entove osebnosti? Ali pa se, nasprotno, nepripravljeni znajdemo v pasteh erotične dimenzi-
je psihoterapevtskega odnosa, kar žal lahko privede tudi do etičnih zlorab našega položaja?
Presečišče med biološkim in družbenim se izostreno razodeva prav pri vprašanjih spola, 
spolne identitete in spolne usmerjenosti. Ta vprašanja so v zadnjem času v povezavi z no-
velo Zakona o zakonski zvezi v Sloveniji pridobila tudi na politični teži. Kako torej kot psi-
hoterapevti reflektiramo spol? Je to za nas zgolj biološka kategorija (angl. sex), ali pa spolu 
priznavamo družbene dimenzije in smo ga sposobni razumeti tudi kot družbeni konstrukt 
(angl. gender)? Kako smo mi in kako so naši klienti kot spolna bitja vpeti v družbene vloge 
in strukture?  
Ali bi si kdo upal trditi, da spol psihoterapevtke ni pomemben? Dejstvo je, da nekateri 
klienti in klientke psihoterapevta izbirajo tudi glede na njen/njegov spol. Spol psihotera-
pevta/psihoterapevtke torej pomembno vpliva na klientovo percepcijo in s tem na dina-
miko samega terapevtskega procesa. In nenazadnje, ali ste se kdaj vprašali, kako to, da 
je večina psihoterapevtov ženskega spola, medtem ko je med edukatorji in supervizorji 
razmerje zastopanosti po spolu precej drugačno? 
Od odgovorov na vprašanja spola je pomembno odvisna naša etična drža, naše razu-
mevanje temeljnih človekovih pravic in dostojanstva ter neponovljive, enkratne identitete 
vsakega posameznika. 
Vprašanj, dilem in možnosti za profesionalno rast, ki se ob tej temi odpirajo, je veliko. 
Nudijo nam priložnost za medsebojno spoznavanje in bogatenje, za preizkus naših zmož-
nosti spoštljivega in iskrenega dialoga ter s tem za nadaljnji razvoj naše stroke. 

Upam, da se srečamo. Toplo vabljeni!

Tomaž Flajs, predsednik SKZP



Petek, 03.06.2016
08:30 10:00 Registracija

10:00 10:30 POZDRAVNI GOVOR:
Tomaž Flajs - predsednik SKZP
Geštalt terapevt (ECP, dipl GPTI, cert. GATLA)

10:30 12:30 PLENARNO PREDAVANJE:         
REFLEKTIRANJE SPOLA V PSIHOTERAPIJI
Breda Jelen Sobočan, dr. med., spec. psih.,   
Sistemska družinska psihoterapevtka

12:30 14:30 Kosilo 

14:30 16:30 DELAVNICE 

16:30 17:00 Odmor s kavo in čajem

17:30 19:00 PLENARNO PREDAVANJE: $Prihajanje domov% – POT DO 
CELOSTNOSTI ZA LEZBIČNE, GEJEVSKE, BISEKSUALNE  
IN TRANSEKSUALNE KLIENTE IN NJIHOVE TERAPEVTE
Kevin McCann, M.I.A.C.P.
Geštalt terapevt

19:00 21:00 Večerja

21:00 KULTURNI VEČER

Sobota, 04.06.2016

Nedelja, 05.06.2016

7:00 7:45 MEDITACIJA

7:45 9:00 Zajtrk

09:00 10:30 PLENARNO PREDAVANJE: TERAPEVTSKO DELO  
Z EROTIČNIM TRANSFERJEM IN KONTRATRANSFERJEM  
NA VAREN NAČIN
Sally Openshaw, Seksualna in relacijska psihoterapevtka,  
Integrativna psihoterapevtka (IIPA)

10:30 11:00 Odmor s kavo in čajem

 11:00 13:00 DELAVNICE 

13:00 15:00 Kosilo 

15:00 17:00 DELAVNICE 

17:00 17:30 Odmor s kavo in čajem

17:30 19:30 OKROGLA MIZA:
SPOL IN SPOLNOST KOT PRESEČIŠČE MED BIOLOŠKIM 
IN DRUŽBENIM
Moderator: Tomaž Flajs; Gostje: Sally Openshaw, dr. Gabrijela 
Simetinger, Matjaž Lunaček

21:00 22:00 SLAVNOSTNA VEČERJA

22:00 DRUŽABNI VEČER

7:00 7:45 MEDITACIJA

7:45 9:00 Zajtrk

09:00 10:30 PANEL: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI
Vodja: doc. dr.  Gregor Žvelc, spec. klin. psih., 
Integrativni psihoterapevt (IIPA) 
in certificiran Transakcijski analitik (PSTAT, EATA, ITAA)

10:30 11:00 Odmor s kavo in čajem

 11:00 13:00 PLENARNI ZAKLJUČEK:
SKZP DO NAZGA
Interaktivni pogovor o delovanju in razvoju SKZP

13:00 ZAKLJUČEK 

PROGRAM SREČANJA

Breda Jelen Sobočan               
je psihiatrinja, sistemska družinska psihoterapevtka, ki že več kot 
25 let dela v psihiatrični ambulanti s pari, skupinami in individualno. Te-
oretična izhodišča njenega dela so bazična razvojna psihoanalitska, 
sistemska ter feministična teoretična paradigma in postmodernistič-
ni pogledi s konstruktivistično, narativno, socialno konstruktivistično 
teorijo. Spremljanje izsledkov sodobne nevroznanosti, nevrobiologije 
in uvajanje psihoterapevtske čuječnosti ji omogoča dodaten vpogled 
v iskanje primernega pristopa za posameznega bolnika. Terapevtski 
odnos vidi kot ko-konstrukcijo intersubjektivnega  prostora, trenutka 

srečevanja dveh udeležencev, ki je prostor in čas priložnosti za spremembo. Eklektični 
pristop ji omogoča fleksibilno iskanje uglasitve. Zadnje obdobje se intenzivno posveča 
teoriji in praksi spremljanja razvoja otroka v domačem okolju, ki združuje vse naštete teo-
retične koncepte in vivo - doma, kjer novorojeni otrok s svojimi biološkimi danostmi vsto-
pa v kulturo in se razvija v unikatno, neponovljivo bitje. 



KOTIZACIJA
Cena

UDELEŽENCI - tridnevna udeležba pred 15.05.

- tridnevna udeležba po 15.05.

- enodnevna udeležba

225,00 €

255,00 €

 90,00 €

UPOKOJENCI - tridnevna udeležba pred 15.05.

- tridnevna udeležba po 15.05.

- enodnevna udeležba

180,00 €

225,00 €

 80,00 €

ŠTUDENTI* - tridnevna udeležba pred 15.05.

- tridnevna udeležba po 15.05.

- enodnevna udeležba

150,00 €

180,00 €

 70,00 €

SKUPINE**

(nad 10 udeležencev)

- tridnevna udeležba pred 15.05.

- tridnevna udeležba po 15.05.

- enodnevna udeležba

180,00 €

210,00 €

 80,00 €

AKTIVNI 

UDELEŽENCI

(nosilci delavnic)

- tridnevna udeležba pred 15.05.

- tridnevna udeležba po 15.05.

- enodnevna udeležba

160,00 €

180,00 €

 70,00 €
* Skupina študentov nad 10 oseb ima 10 eur popusta na kotizacijo. Prijavi morate obvezno priložiti potrdilo 
   o aktivni vključenosti v študij v letu 2015/2016  
** Kotizacije pod vrstico Skupine nad 10 udeležencev veljajo izključno za udeležence  (ne za upokojence,    
   ne za študente in ne za aktivne udeležence).

INFORMACIJE O SREČANJU

KOTIZACIJO JE MOGOČE PORAVNATI NA RAČUN:

Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor 

TRR št.: SI56 0451  5000  0611 026  pri  Nova  KBM d.d. 

Vse udeležence prosimo, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani: 
www.skzp.si

Pošljete jo lahko preko e-naslova na tajnistvo@skzp.org ali po pošti na naslov SKZP, 
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor. Prosimo, da ob prijavnici pošljete kopijo potrdila o plačilu 
oz. jo prinesete s seboj.

NASTANITEV:

Sobe rezervirate na naslovu: rogla-seminar@unitur.eu 
Za nosilce delavnic sobe rezervira organizator. 

Na voljo so namestitve v eno in dvoposteljnih sobah hotela Rogla ter v ¼ + 2 bungalovih 
Rogla. 

Če naročate dvoposteljno sobo, poleg svojega imena in priimka, napišite še kdo bo 
z vami v sobi.

Nočitev z zajtrkom in večerjo (polpenzion):

Slavnostna večerja

V soboto zvečer organizator (SKZP) prireja slavnostno večerjo z glasbo in plesom v 
hotelu Natura, ki je namenjena vsem udeležencem z rezervacijo. Zato vas vabimo, da 
se nam pridružite. Veselimo se prijetnega druženja z vami.  

Cena slavnostne večerje znaša 25 €. Za udeležence, ki imajo polpenzion v hotelu Rogla, 
znaša cena večerje 15 €.

Večerjo plačate organizatorju na TRR št.: SI56 0451  5000  0611 026  pri  Nova  KBM d.d. 

bivanje 1 noč bivanje 2 noči

½ soba hotel Rogla*** 42 €/osebo/dan 36 €/osebo/dan

1/1 soba hotel Rogla*** 52 €/osebo/dan 44 €/osebo/dan

¼+2 bungalov***
(najmanj 3 osebe)

38 €/osebo/dan 35 €/osebo/dan



PROGRAMSKI ODBOR: 
dr. Tamara Trobentar, predsednica
Alenka Milič, Tanja Krapež, dr. Romana Kress, David Srakar, Milena Vidmar. 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
Manuela Mežič, predsednica
Irena Poštrak, Damijana Pipan, Boris Bole

DODATNE INFORMACIJE: 
E: info@skzp.org,  tajnistvo@skzp.org,
Manuela Mežič 041 572 443
 
Priporočamo, da novosti o študijskih dnevih še naprej spremljate na:  
www.skzp.si in Facebook: SKZP

PROMOCIJSKI MATERIAL: 
V času študijski dnevov lahko predstavite svoj promocijski material. Za soglasje s strani 
SKZP in ceno pokličite 041 572 443 (Manuela Mežič).


