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26. - 28. maja 2017 v Zrečah



UVODNI NAGOVOR
Prehod v odraslost kot sicer samostojno razvojnopsihološko ob-
dobje, nakazuje primarno prehodno naravo oz. nalogo obdobja in 
bi ga skladno z izvornim poimenovanjem lahko imenovali tudi po-
rajajoča se odraslost. To obdobje označujejo manj jasne normativne 
in demografske značilnosti, ni univerzalno in je med vsemi razvo-
jnopsihološkimi obdobji, najmanj strukturirano. Raziskave kažejo 
na znatno heterogenost med t.i. razvitimi državami oz. skupinami 
držav, za katero so v Evropi značilne velike kulturno—zgodovinske, 
ekonomske, politične in druge razlike. Zato lahko domnevamo, da je 

socio—kulturno pogojeno in naj bi ne bilo utemeljeno zgolj v povezavi z možnostmi in pers-
pektivami na področju zaposlovanja in stanovanjske politike ipd. Bolj ključne kot ekonomske, 
so za definicijo obdobja obsežne družbene spremembe, na katere morda tudi evolucijsko (še) 
nismo pripravljeni. Katere naj bi bile te ključne družbene spremembe in z njimi povezani živl-
jenjski stili?

Slovenija je bila pred časom v mednarodni študiji uvrščena na najvišje mesto glede na kate-
gorijo osamosvajanja mladih oz. glede na »trend« podaljševanja oz. pomikanja razvojnega ob-
dobja mladostništva. Posledice, ki se kažejo zaradi pretirano zaščitniškega starševskega odno-
sa, mladih ne opremi dovolj z življenjskimi veščinami in notranjimi viri, da bi se bili pripravljeni 
podati naproti življenjskim izzivom samostojne in polno odgovorne odraslosti.

Tema je z vidika sodobnega časa posebaj zanimiva zaradi številnih spremenjenih življenjskih 
potekov v današnji družbi, negotovosti zaradi ekonomskih posledic krize in pluralizaciji živl-
jenjskih stilov. Danes govorimo o mladih odraslih in spoprijemanju s številnimi novimi izzivi, 
tveganji, negotovostjo (pritisk na samske ženske po tridesetem, strah pred ostati sam, odpi-
ranjem prostora različnim identitetam ipd.). Oblikovanje identitete v tem obdobju sloni na te-
meljnih področjih, kot so materialna suverenost in neodvisnost, vključno z vprašanjem vidika 
bivanja, področjem dela, prostega časa in poklica, odnosnimi vidiki ter nenazadnje področ-
ja življenjskih nazorov, vrednot ter oblikovanja okvirov smisla. Je »zakasnjena« odraslost res 
samo rezultat ekonomsko težke situacije, ki mladim ne daje dovolj priložnosti ali gre za globlji 
vzrok?

Iz razvojno psihološkega vidika v povezavi z razvojem mladega odraslega lahko skozi teori-
jo navezanosti, ki predstavlja temelj človekovega poteka in razvoja, prepoznamo posledice 
za aktualne manifestacije v zgodnjem odraslem obdobju (problem neustrezne navezanosti, 
motnje v procesu separacije in individuacije, ipd.). V tem svetu, kjer vedno bolj prevladujejo 
fragmentirani odnosi in kompleksni vzorci življenja, je vedno več ljudi (še posebno mladih 
odraslih), ki nikoli niso imeli izkušnjo varne navezanosti. Na drugi strani na to obdobje lahko 
vplivajo tudi morebitne travmatske izkušnje iz otroštva, zaradi česar se lahko spremenijo tudi 
stili navezanosti. Tukaj lahko najdemo povezave s stilom navezanosti v odraslosti, objektnimi 
odnosi, konceptom sebe, osebnostnimi motnjami ipd. 

Obdobje porajajoče se odraslosti je pogosto opisano kot čas, ki »daje veliko osebne svobode 
in možnosti za raziskovanje življenjskih usmeritev«. Kontekstu svobode številnih možnosti bi 
morali dodati tudi s tem povezan občutek nepreglednosti in pomanjkanja orientacije. Ali niso 
namreč preštevilne informacije in nepregledne možnosti in okviri, ki so glede ključnih izzivov 
mladim na voljo, hkrati tudi neke vrste Tantalove muke, ki jih postavljajo pred izziv stalnega 
izbiranja, ki nima «prave« rešitve? Vse to postavlja pred velik izziv  tudi psihoterapijo oz. za delo 
s to skupino ljudi.



Kakšni so uspešni terapevtski koraki, ki omogočajo osebnostno rast v tem obdobju? Kako se 
lahko v dobrem terapevtskem odnosu vzpostavi varna navezanost, kako to poteka iz vidika ra-
zličnih stilovnavezanosti ipd? Kakšne so psihoterapevtske možnosti in kako lahko vplivamo na 
družbenem nivoju? Kaj ti družbeni in osebni procesi pomenijo za prihodnost družbe? Kako se 
podaljšan prehod v odraslost razlikuje glede na spol in kakšno vlogo ima to za psihoterapijo?

Toplo vabljeni k skupnemu iskanju odgovorov na številna porajajoča se vprašanja!

dr. Tamara Trobentar, predsednica Programskega odbora SKZP, integrativna psihoterapevtka (SDP, EDP)
dr. Robert Masten, izredni profesor za klinično psihologijo, integrativni terapevt (SDP, EDP)

prof. dr. (multi) HILARION PETZOLD
je študiral psihologijo, filozofijo, medicino in ortodoksno rusko religi-
jo v Parizu, Düsseldorfu in Frankfurtu. Trenutno poučuje psihologijo 
in klinično gibalno terapijo na Fakulteti v Amsterdamu. Je gostujoči 
profesor na Univerzi v Bernu, na oddelku za klinično psihologijo in 
predavatelj na univerzitetnem Inštitutu za psihologijo v Moskvi. Od 
leta 2001 je znanstveni vodja podiplomskega študija klinične super-
vizije in coachinga na Univerzi v Kremsu. Dolga leta je znanstveni di-
rektor Evropske akademije za psihosocialno zdravje in
Fritz Perlsovega Inštituta, ki izvajata akreditirane programe izo-

braževanja s področja psihoterapije, tudi posebni izobraževalni program terapije otrok in 
mladostnikov. Ima 40 letne izkušnje terapevtskega dela s klienti v vseh življenjskih obdobjih. 
Je poznan kot utemeljitelj integrativne terapije in je avtor več kot 1000 znanstvenih publikacij, 
vključno s 76 knjigami.

Prof. dr. GABI ČAČINOVIČ VOGRINČIČ
zaslužna profesorica, je klinična psihologinja in družinska terapevt-
ka, je vse svoje znanstveno, pedagoško in poklicno delo posvetila 
razvoju znanosti in stroke socialnega dela. Znanstvena monografija 
Psihologija družine (1998), je slovenski prispevek k utemeljitvi psi-
hologije družine kot nove psihološke discipline, znanstvena mono-
grafija Socialno delo z družino (2006, 2008) postavlja temelje za prak-
so podpore in pomoči družinam v stroki socialnega dela. V zadnjih 
letih proučuje procese soustvarjanja pomoči v odnosih, ki omogoča-
jo človeku, da je ekspert iz izkušenj, ki dobi podporo strokovnjaka, 

spoštljivega in odgovornega zaveznika. Koncepti delovni odnos, izvirni delovni načrt pomoči 
in soustvarjanja rešitev, jezik soustvarjanja, vnašajo novo paradigmo v procese podpore in po-
moči, ki sežejo onkraj socialnega z družinami v novo razumevanje pomoči sploh. Zadnja leta 
je angažirana v soustvarjanju sprememb v šoli, na način, da bi šole omogočile vsakemu otroku 
uspešno učenje in osebnostno rast. 

PREDSTAVITEV PLENARNIH PREDAVATELJEV



prof. dr. ROBERT MASTEN
je izredni profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo 
Filozofske fakultete UL, specialist psihološkega svetovanja, psihoter-
apevt integrativne terapije z diplomama Evropske zveze za psihoter-
apijo (EAP) in EuroPsy (področje klinične in zdravstvene psihologije). 
S psihoterapijo in psihološkim svetovanjem predvsem odraslih in 
mladostnikov se ukvarja v okviru zasebne prakse, predhodno tudi 
v Slovenski vojski in v okviru Študentske psihološke svetovalnice. 
Raziskovalno se ukvarja z učinkovitostjo psihoterapije, področjem 
rehabilitacije po ortopedskih operacijah, s področjem stresa, zasvo-

jenostmi idr. Trenutno je član sekcije za področje psihoterapije in psihološkega svetovanja pri 
Društvu psihologov Slovenije (DPS) in član delovne skupine za podeljevanje specialistične 
diplome EuroPsy za področje psihoterapije (NAC-S) ter član Komisije za etiko FF UL. Je tudi 
recenzent prispevkov pri različnih znanstvenih revijah in drugih publikacijah ter član v ured-
niških odborih znanstvenih revij. Je mentor ali somentor približno stotim študentom pri ra-
zličnih stopnjah diplom.

08.30 - 10.00 REGISTRACIJA

10.00 - 10.30 POZDRAVNI GOVOR
dr. Tamara Trobentar -  predsednica Programskega odbora, integrativna  
psihoterapevtka (IIPA, EAIP, ECP, SDP)
Tomaž Flajs - predsednik SKZP, geštalt terapevt (ECP, dipl GPTI, cert. GATLA)

10.30 - 12.30 PLENARNO PREDAVANJE: 
Poti in stranpoti med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo
izr. prof. dr. Robert Masten, integrativni terapevt (ECP, SDP)

12.30 - 14.30 KOSILO

14.30 - 16.30 DELAVNICE

16.30 - 17.00 ODMOR S KAVO IN ČAJEM

17.00 - 19.00 PLENARNO PREDAVANJE: 
Izzivi zgodnjega odraslega obdobja danes: Soustvarjanje družine, 
soustvarjanje družbe
prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, družinska terapevtka (ECP, SDP)

19.00 - 21.00 VEČERJA

21.00 - 22.00 KULTURNI VEČER: 
Da v bolečini ne bomo sami
tematski pogovorni večer o psihoterapiji skozi osebno perspektivo z 
Manco Košir, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Tomažem Flajsom

PROGRAM SREČANJA
PETEK, 26. 5. 2017



07.00 - 07.45 MEDITACIJA ALI JOGA

07.45 - 09.00 ZAJTRK

09.00 - 10.30 PANEL: Etika v psihoterapiji

10.30 - 11.00 ODMOR S KAVO IN ČAJEM

11.00 - 13.00 DELAVNICE

13.00 - 15.00 KOSILO

15.00 - 17.00 PLENARNO PREDAVANJE: 
Zgodnja odraslost - Mladi moški in ženske  - pomembna naloga za 
sodobno, na vidik spola pozorno psihoterapijo
prof. dr. (multi) Hilarion Petzold, integrativni terapevt

17.00 - 17.30 ODMOR S KAVO IN ČAJEM

17.30 - 19.30 OKROGLA MIZA:
Izzivi zgodnjega odraslega obdobja – interdisciplinarni pogled 

21.00 - 22.00 SLAVNOSTNA VEČERJA

22.00 DRUŽABNI VEČER

07.00 - 07.45 MEDITACIJA ALI JOGA

07.45 - 09.00 ZAJTRK

09.00 - 11.00 DELAVNICE

11.00 - 11.30 ODMOR S KAVO IN ČAJEM

11.30 -13.30 PLENARNI ZAKLJUČEK: 
Trenutni položaj psihoterapevtske dejavnosti v slovenskem prostoru
interaktivni pogovor o prizadevanjih SKZP za normativno ureditev 
psihoterapije

13.30 ZAKLJUČEK

SOBOTA, 27. 5. 2017

NEDELJA, 28. 5. 2017



INFORMACIJE O SREČANJU

Člani*** Nečlani

UDELEŽENCI -tridnevna udeležba pred 15.05. 225,00 € 245,00 €

-tridnevna udeležba po 15.05. 255,00 € 280,00 €

-enodnevna udeležba 90,00 € 100,00 €

UPOKOJENCI -tridnevna udeležba pred 15.05. 180,00 € 200,00 €

-tridnevna udeležba po 15.05. 225,00 € 245,00 €

-enodnevna udeležba 80,00 € 90,00 €

ŠTUDENTI* -tridnevna udeležba pred 15.05. 150,00 € 165,00 €

-tridnevna udeležba po 15.05. 180,00 € 200,00 €

-enodnevna udeležba 70,00 € 80,00 €

SKUPINE** -tridnevna udeležba pred 15.05. 180,00 € 200,00 €

(nad 10 udeležencev) -tridnevna udeležba po 15.05. 210,00 € 230,00 €

-enodnevna udeležba 80,00 € 90,00 €

AKTIVNI -tridnevna udeležba pred 15.05. 160,00 € 175,00 €

UDELEŽENCI -tridnevna udeležba po 15.05. 180,00 € 200,00 €

(nosilci delavnic) -enodnevna udeležba 70,00 € 80,00 €

*Skupina študentov nad 10 oseb ima 10,00 eur popusta na kotizacijo. Velja samo za prijave in plačila pred 
15.05.2017. Obvezna skupinska prijava.
** Kotizacije pod vrstico Skupine nad 10 udeležencev veljajo izključno za udeležence (ne za upokojence, ne za 
študente in ne za aktivne udeležence). 
*** Člani društev v okviru SKZP.

KOTIZACIJA

KOTIZACIJO JE MOGOČE PORAVNATI NA RAČUN:
Slovenska krovna zveza 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 oz. on-line 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, študenti pa za izkazovanje 
statusa še potrdilo društva (šole), katere študent ste.



Sobe rezervirate na naslovu: breda.einfalt@unitur.eu .
Za nosilce delavnic in predavatelje sobe rezervira organizator.

Na voljo so namestitve v eno in dvoposteljnih sobah v Vilah Terme Zreče ter sobah 
hotela Vital.
Če naročate dvoposteljno sobo, poleg svojega imena in priimka napišite še kdo bo 
z vami v sobi.

NASTANITEV

bivanje 1 noč bivanje 2 noči

½ soba v Vilah Terme Zreče**** 42 €/osebo/dan 38 €/osebo/dan

1/1 soba v Vilah Terme Zreče**** 54 €/osebo/dan 50 €/osebo/dan

½ soba hotel Vital**** 62 €/osebo/dan 51 €/osebo/dan

1/1 soba hotel Vital**** 76 €/osebo/dan 65 €/osebo/dan

NOČITEV Z ZAJTRKOM IN VEČERJO (POLPENZION):

SLAVNOSTNA VEČERJA

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

Cena slavnostne večerje znaša 28 €. Za udeležence, ki imajo polpenzion v hotelu 
Terme Zreče, znaša cena večerje 18 €. 

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



PROMOCIJSKI MATERIJAL

DODATNE INFORMACIJE

ORGANIZACIJSKI ODBOR

PROGRAMSKI ODBOR

dr. Tamara Trobentar, predsednica 
Alenka Milič, David Srakar, mag. Julijana Florjančič-Kristan

Manuela Mežič, predsednica
Damijana Pipan, Boris Bole

E-naslov: info@skzp.org, tajnistvo@skzp.org
Tel. št.: 041/572-443, Manuela Mežič

Priporočamo, da novosti o študijskih dnevih še naprej spremljate na:
www.skzp.si in www.facebook.com/SKZP.ORG/

V času študijskih dnevov lahko predstavite svoj promocijski material. Za soglasje s strani 
SKZP in ceno pokličite 041/572-443 (Manuela Mežič).

©SZKP 2017


