
‘Spol in spolnost v psihoterapiji’.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, prijatelji,  študenti!

Z velikim veseljem sporočamo, da bodo
 
 13. Študijski dnevi 
3. – 5. junija 2016 na Rogli

in vas vabimo, da se nam pridružite na tem pomembnem 
dogodku za našo psihoterapevtsko stroko. Študijski dnevi 
SKZP so dragocena priložnost za graditev naše skupnosti in 
možnost za strokovno ter osebnostno bogatenje. Omogočajo 
nam medsebojno spoznavanje in nadaljnji razvoj naše stroke. 

Tema tokratnih Študijskih dni je
 

Vprašanj, dilem in možnosti za profesionalno rast, ki se ob tej temi 
odpirajo, je veliko. K sodelovanju smo povabili zelo zanimive in 
kompetentne predavatelje / psihoterapevte - Sally Oppenshaw iz 
Velike Britanije, Kevina McCanna iz Irske in Bredo Jelen Sobočan iz 
Slovenije, ki so strokovnjaki s tega področja z dolgoletnimi izkušnjami.

Z njihovo pomočjo bomo na delavnicah in okrogli mizi skupaj iskali 
odgovore, nabirali nova znanja in izkušnje ter v sproščenem vzdušju 
druženja skušali to priložnost kar najbolje izkoristiti.

Upam, da se srečamo. Toplo vabljeni!

V imenu Strokovnega sveta SKZP in Programskega ter Organizacijskega odbora 
   Tomaž Flajs, predsednik SKZP



KRATKE PREDSTAVITVE PLENARNIH PREDAVATELJEV

Sally Openshaw             
je seksualna in relacijska psihoterapevtka ter integrativna 

psihoterapevtka, supervizorka in edukatorka (IIPA) iz Velike 

Britanije. Ima magisterij iz Human Sexuality. V svoji praksi 

uporablja integrativen pristop, kjer nudi svetovanje in psiho-

terapijo posameznikom in parom s širokim spektrom težav, 

povezanih s spolnostjo. Je predsednica Britanskega združe-

nja za seksualno in relacijsko terapijo. Veliko predava in izobražuje v drugih 

državah Evrope. Je supervizorka svetovalnim delavkam v zdravstvenih do-

movih in splošnim zdravnikom. 

Kevin McCann                 
je geštalt terapevt iz Severne Irske. Ima podiplomski štu-

dij iz integrativnih študij psihoterapije (Post Grad H.Dip) 

in GATLA certifikat iz geštalt terapije. Veliko predava o 

geštalt terapiji, tako na Irskem kot v tujini. Je akreditiran 

supervizor in gostujoči edukator na večjih inštitutih za 

geštalt terapijo. Dela tudi v zasebni praksi kot psihotera-

pevt za posameznike in pare. Je soustanovitelj Irskega geštalt inštituta, 

ki ponuja podiplomsko izobraževanje iz geštalt psihoterapije, kjer ima 

dolgoletne izkušnje.

Breda Jelen Sobočan       
je psihiatrinja, sistemska družinska psihoterapevtka. Že 

več kor 25 let dela v psihiatrični ambulanti. Dela s pari, sku-

pinami in individualno. Teoretična izhodišča njenega dela 

so bazična razvojna psihoanalitska, sistemska ter femini-

stična teoretična paradigma ter postmodernistični pogledi 

s konstruktivistično, narativno, socialno konstruktivistič-

no teorijo. Terapevtski odnos vidi kot ko-konstrukcijo intersubjektivnega 

prostora, trenutka srečevanja dveh udeležencev, ki je prostor in čas pri-

ložnosti za spremembo. 



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 

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



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.
** 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

PROGRAMSKI ODBOR: 
dr. Tamara Trobentar, predsednica
Alenka Milič, Tanja Krapež, 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 572443
 
Priporočamo, da novosti o študijskih dnevih še naprej spremljate na:  
www.skzp.org in Facebook: SKZP


