
  

 

 

Vas vabi na XIV. študijski dan 

ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE: 
 

»RAZUMEVANJE POSAMEZNIKA V DRUŽINSKEM SISTEMU«, 

 

v soboto, 25. marca 2023, na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 

v predavalnici št. 1, 

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana 

 

 

Program: 

 

8:30 - 9:00       Prihod in registracija   

 

9:00 - 9:05       Pozdravni nagovor predsednice ZDT.si asist. Urške Kranjc Jakša,  

   Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

9:05 – 9.50       Postavitve – predstavitev tehnike 

      Taja Šinkovec, mag. ZDŠ 

 

10:00 - 11:30    Osebnostne motnje z vidika transfernih in kontratransfernih  

    vsebin pri narcisistični, mejni in odvisnostni osebnostni motnji 

    Klinični psiholog asist. dr. Simon Brezovar, nevrološka klinika 

    UKC Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 - 11:50    Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje 



 

11:50 – 12:50    Volilna in redna skupščina članov ZDT.si  

   

12:50 – 14.20    Uporaba kreativnih tehnik v družinski terapiji z vedenjsko  

     zahtevnimi otroki in starši 

                        prof. Andreja Brenčič Vukmir, spec. zakonske in družinske terapije, Pogled  

     – Družinski in terapevtski center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20 – 15.20    Sproščeno druženje ZDT.si ob hrani in pijači 

  

Kotizacija: 

 

- Za člane kotizacije ni (pogoj so vse plačane članarine do vključno l. 2023). 

- Študenti ZDŠ/ZDT = kotizacija je 20 €. 

- Kotizacija za nečlane, študente ostalih smeri in brezposelne = kotizacija je 30 €.  

 

Prosimo vas, da kotizacijo  nakažete na:  

 

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ulica bratov Učakar 50, 1000 

Ljubljana  

TRR: SI56 3300 0000 2502 979, Addiko bank 

Namen: 14 ŠD ter ime in priimek  

Referenca: NRC ali napišite le datum plačila. 

 

Če potrebujete originalni račun za podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z 

nakazilom, prosimo, kontaktirajte blagajničarko Zarjo Likovnik Klun na elektronski naslov: 

blagajnik@zdt.si. 

 

Za plačila, izvršena 24. ali 25. marca 2023, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu.  

 

Če bi želeli postati član Združenja ZDT.si, vas vabimo, da do študijskega  

dne poravnate vašo letno članarino. 

 



Pogoje za članstvo si lahko preberete na naši spletni strani: https://zdt.si/clanstvo-

izobrazevanje-nazivi/. 

 

 Prijava: 

 

Prijavite se lahko na povezavi: https://forms.gle/n9g4Kym4gMmZWBN87. 

 

Študijski dan ni le uradnega značaja – je tudi druženje, sproščen klepet in ustvarjanje novih 

stikov. Za hrano in pijačo bo poskrbelo Združenje. Lahko nas presenetite s svojimi 

slaščičarskimi spretnostmi, mogoče z dobrotami iz domače kleti daleč pod zemljo – ali pa 

ste prepričani, da trgovina na vogalu ponuja ravno tisto, kar je najbolj primerno za to 

priložnost. 

 

Vse ostale informacije dobite na naslovu: taja.ljubljana@gmail.com. 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

V imenu organizacijskega odbora: Taja Šinkovec 

Predsednica ZDT.si: Urška Kranjc Jakša 
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