
17. srečanje 
psihoterapevtov 
Slovenije z 
mednarodno udeležbo

Grand hotel Bernardin - 
Kongresni center Bernardin
Obala 2, Portorož
10.6.-13.6.2021

Tretje obvestilo
Povabilo k prijavi in udeležbi

Prijavnica za 
sodelovanje na bienalu 
Bregantovi dnevi

tema Bližina

Prijave pošljite na naslov:
Združenje psihoterapevtov Slovenije
Grablovičeva 62a, 1000 Ljubljana
Spletna prijavnica:
www.zpsi.si/breganti2020
Elektronski naslov:
breganti@zpsi.si
Kontaktna oseba:
Marijana Komazec,
gsm: 040 711 546

Namestitev
Grand Hotel Bernardin*****
Hotel Histrion****
Hotel Vile Park***  
Kontaktni podatki za namestitev:  
St. Bernardin Resort
Grand Hotel Bernardin
Obala 2
6320 Portorož
T: +386 5 695 10 00
F: +386 5 674 64 11
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Pri rezervaciji namestitve obvezno 
navedite, da ste udeleženci Bienala 17. 
Bregantovi dnevi

Kotizacija
Možna je udeležba 4-dni (polna kotizacija) ali 2-dni. Polna kotizacija 
vključuje: udeležbo na predavanjih, svečani večerji, kulturnem večeru, 
večeru spominov, Zbornik predavanj in priponke ter prigrizke in napitke 
med odmori. Kosila in namestitev v kotizaciji niso všteti.

STATUS 4 DNI/2 DNI (EUR) 
DO 15.5.2021

4 DNI/2 DNI (EUR) 
DO 15.5.2021

4 DNI/2 
DNI (EUR) 
PO 15.5.2021

Člani ZPS 
s plačanimi 
vsemi ob-
veznostmi do 
datuma prijave

350/270
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1. obrok do 15.4.2021 
2. obrok do 15.5.2021

390/300
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

430/330

Nečlani ZPS 410/320
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1. obrok do 15.4.2021 
2. obrok do 15.5.2021

450/350
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

490/380

Specializanti 
(potrebno 
je potrdilo o 
specializaciji)

230/180
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

250/200
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

280/220

Študentje 
(potrebno 
je potrdilo o 
študentskem 
statusu)

170/130
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

190/150
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

210/170

Upokojenci 
(nečlani ZPS)

110/90
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

130/100
Možno je plačilo v 
dveh enakih obrokih: 
1.obrok do 15.4.2021 
2.obrok do 15.5.2021

150/120

Upokojenci 
(člani ZPS)

50 50 50

Kotizacijo nakažite na TRR Združenja psihoterapevtov Slovenije pri NKBM št.
SI56 0451 5000 2457 518, obvezno navedite sklic 00-750 ter ime in priimek osebe, za katero je 
kotizacija plačana. 
Odpoved je možna le v pisni obliki. Pri odpovedih do 31.5.2021 bo organizator zadržal 50% 
plačane kotizacije, po 31.5.2021 pa 100% plačane kotizacije. 
 

Bienale Bregantovi dnevi 2020 je bil zaradi ukrepov vlade, ki so onemogočali njegovo 
izvedbo v tradicionalni obliki v terminu 15.10.-18.10.2020, prestavljen na novi termin, ta pa 
je 10.6.-13.6.2021. Vse že plačane kotizacije prijavljenih udeležencev se prenesejo na novi 
termin. V izjemnih primerih bo organizator že vplačano kotizacijo vrnil, in sicer na pisno 
zahtevo, poslano na enaslov tajnistvo@zpsi.si. 

 
Prijavljam se kot udeleženec in se želim:
vključiti v malo izkustveno skupino* DA NE 
vključiti v veliko izkustveno skupino* DA NE 
predstaviti psihoterapevtski proces DA NE 
prijavljam se za število dni    2    4 
sem član/ica ZPS  DA NE 
*Opomba: v primeru vključitve v skupine je obvezna 4-dnevna prisotnost 

Ime in priimek

Naslov

Elektronski naslov

Poklic

Zaposlitev

Plačnik kotizacije (naziv in polni naslov)

Davčna številka plačnika                                             davčni zavezanec    DA      NE 

Datum

Podpis

Prijavite se lahko tudi prek spletne strani www.zpsi.si/breganti2020
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“It is an absolute human certainty that no one can know his 
own beauty or perceive a sense of his own worth until it has 

been reflected back to him in the mirror of another loving, caring 
human being«.

    John Joseph Powell, The Secret of Staying in Love 

»Absolutna človeška gotovost je, da nihče ne more poznati 
lastne lepote ali zaznati občutka lastne vrednosti, dokler se ta ne 
odzrcali v ogledalu drugega ljubečega, čutečega človeškega bitja”.

V prostem prevodu po John Joseph Powell, The Secret of 
Staying in Love

BLIŽINA
Bližina nastane in jo občutimo, ko so izpolnjene naše temeljne 
potrebe po tem, da bi nas »drugi« videl, priznal in razumel - 
ko se povežemo z drugim v vzajemen odnos. 
17. Bregantovi dnevi bodo posvečeni raziskovanju in 
razmišljanju o tem kako nastaja in se razvija človekova 
zmožnost za bližino, katere prepreke in ovire jo onemogočajo 
ter zavirajo, kako nastanejo in kaj jih vzdržuje. Bližina vznikne 
že med nosečnostjo in se razvija v letih najzgodnejšega in 
kasnejšega razvoja v odnosu s primarnimi objekti. Prisotna 
je celo življenje in se poglobi, razširi ter zaostri v partnerstvu, 
prijateljstvih in razhodih. Še smrt jo včasih le preobrazi. 
Sodobni pojem bližine v psihoterapiji je del terapevtske 
kulture, ki temelji na odprtosti  v analitičnem odnosu. 
Izkušnja globine občutka o sebi v odnosu z drugim ima lahko 
dve ravni. Na zavestni ravni govorimo o bližini, na nezavedni 
ravni pa o intimnosti.  Radi bi osvetlili našo temo z dognanji 
sodobne psihoanalitične psihoterapije in tudi filozofije.
Med pripravljanjem tega srečanja nas je doletela pandemija, 
zaradi katere je med drugim tudi pojem bližine manj 
samoumeven kot do sedaj. Odpirajo se nova vprašanja o 
bližini, oddaljenosti, izolaciji in solidarnosti med ljudmi.
Spoštovane kolegice in kolegi, prijazno vas vabimo, da 
se udeležite bienala 17. Bregantovi dnevi  - srečanja 
psihoterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo.
Jana Pogorevc, članica Delovne skupine za pripravo bienala 
Bregantovi dnevi 2020

Delovna skupina za pripravo bienala Bregantovi dnevi 2020
Tina Sentočnik (predsednica), Karin Sernec, Marjana 
Arzenšek, Matija Breznik, Vanja Urbanc, Marko Bešlič, Jana 
Pogorevc, Breda Jelen Sobočan, Matjaž Lunaček, Roman 
Korenjak, Andreja Pšeničny, Polona Matjan Štuhec, Kristijan 
Jejčič

Program
Četrtek, 10.6.2021
14.00 – 16.00 Zbiranje udeležencev in registracija
16.00 – 17.30 Male izkustvene skupine
18.00 – 19.15 Velika skupina
19.30 – 20.30 Skupina vodij malih izkustvenih skupin
20.30 – 22.00 Filmoteka: Ogled filma »What’s eating Gilbert 
Grape«. Moderira in vodi Barbara Vajd Ledinek

Petek, 11.6.2021
08.00 – 09.30 Male izkustvene skupine
09.30 – 10.00 Odmor s kavo
10.00 – 10.30 Slavnostna otvoritev bienala
10.30 – 12.30 Otvoritveno predavanje in diskusija na predavanje  
  Breda Jelen Sobočan: Številni obrazi bližine
12.30 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 15.30 Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
16.00 – 17.30 Male izkustvene skupine
17.30 – 18.00 Odmor s kavo
18.00 – 19.15 Velika skupina
19.30 – 20.30 Skupina vodij malih izkustvenih skupin
20.30  Slavnostna večerja

Sobota, 12.6.2021
08.00 – 09.30 Male izkustvene skupine
09.30 – 10.00 Odmor s kavo
10.00 – 10.45 Lenart Škof: Ontologija in etika bližine
10.45 – 11.30 Kristijan Jejčič: Pojem bližine skozi    
  psihoanalitični diskurz
11.30 – 12.15 Pavel Koltaj: Bližina kot gradnik terapevtskega procesa
12.15 – 12.45 Razprava na predavanja
12.45 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 15.30 Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
16.00 – 17.30 Male izkustvene skupine
17.30 – 18.00 Odmor s kavo
18.00 – 19.15 Velika skupina
20.30  Večer spominov, posvečen Baziliji Pregelj. 
Vodi Metka Kramar, sodelujoči: Gorazd V. Mrevlje, Matjaž Lunaček, 
Roman Korenjak, Mojca Brecelj Kobe,  Nataša Potočnik Dajčman 

Nedelja, 13.6.2021
08.00 – 09.30 Male izkustvene skupine
09.30 – 10.30 Skupina vodij malih izkustvenih skupin
10.30 – 11.00 Satelitski simpozij
11.00 – 12.30 Okrogla miza. Moderira Andreja Pšeničny, 
vabljeni gostje: Anica Mikuž Kos, Mirt Komel, Matjaž Lunaček, 
Maja Rus Makovec, Irena Štaudohar.
12.30  Zaključni pogovor in slovo

Združenje psihoterapevtov Slovenije - zbornica

G
rablovičeva 62a

1000 Ljubljana


