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Predavateljem, avtorjem prispevkov
Predavatelje prosimo, da povzetek besedila, ki bo objavljen v zborniku 
povzetkov, pošljejo po elektronski pošti najkasneje do 15. 7. 2015 na 
naslova: karin.sernec@psih-klinika.si in marjanaarzensek@gmail.com.
Besedilo povzetka naj bo napisano v pisavi Times New Roman, velikost 
Ërk 12 in vrstiËni razmik 1.5, naslov z velikimi tiskanimi Ërkami. Vsebuje 
naj do 1500 besed. Spodaj naj bo navedeno ime in priimek avtorja. 
PriporoËljiv obseg literature: 2-4 reference.

Prijava udeležbe
Prosimo, da se prijavite najkasneje do 15. 9. 2015 na naslov:
Združenje psihoterapevtov Slovenije - ≈Seminar Radenci 2015√, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana ali preko spletne strani zpsi.si.

Prijava bivanja
PriporoËamo vam, da si namestitev pravoËasno rezervirate pri službi rezervacij 
v Termah Radenci, tel.: 02 520 27 20 ali na info@zdravilisce-radenci.si. 
Cena namestitve v Hotelu Radin je za udeležence seminarja 10 % nižja 
od redne cene in znaša 61,00 EUR na osebo v dvoposteljni sobi in 
73,00 EUR v enoposteljni.

Kotizacija do 15. 9. 2015 po 15. 9. 2015
»lani ZPS 160 EUR 180 EUR
NeËlani 180 EUR 200 EUR
Specializanti 145 EUR 160 EUR
©tudentje 130 EUR 145 EUR
Upokojenci neËlani 130 EUR 145 EUR
Upokojenci Ëlani ZPS GRATIS GRATIS

V ceno kotizacije je vkljuËen 22 % DDV.
V primeru odjave do 1. 9. 2015 bo organizator zadržal 30 % kotizacije, 
ob odjavi med 1. 9. in 15. 9. 2015 pa 70 %.
Po tem datumu vraËilo kotizacije ne bo veË možno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete na TRR Združenja psihoterapevtov 
Slovenije pri NKBM, št. SI56 0451 5000 2457 518 z imenom in 
priimkom udeleženca na sreËanju in pripisom ≈Seminar Radenci 2015√.
Kotizacija vkljuËuje predavanja, zbornik povzetkov, udeležbo na 
diskusijskih skupinah, napitke med odmori, petkovo kosilo in družabni 
veËer z veËerjo in plesom.

Programski odbor
Karin Sernec, Marjana Arzenšek, Polona Matjan ©tuhec, 
Gorazd V. Mrevlje, Borut ©kodlar, Barbara »ibej Žagar

Organizacijski odbor
Marjana Arzenšek, Karin Sernec, Andrea Užmah KuËina, 
Milena Srpak, Teodora PeËariË Jager, Snežana ManojloviÊ, 
Anastasiya Kozjak, Matija Breznik

Vodji 1. diskusijske skupine
Metka Kališnik ©avli, Borut ©kodlar

Vodji 2. diskusijske skupine
Nataša PotoËnik DajËman, Ivo UrliÊ



Kako postati psihoterapevt

Naslov letošnjega seminarja je prvi hip lahko za marsikoga zavaja-
joË in to v tem smislu, da bo posveËen veËletni razpravi o zakonski 
in statusni ureditvi poklica psihoterapevt v Sloveniji. Ne, to ni cilj 
in namen letošnjega seminarja, ki se v svoji želji obravnavati ba-
ziËne psihoterapevtske vsebine tokrat obraËa k izvoru vsega.

Vsebine tokratnega seminarja so namenjene vzpodbujanju razmi-
šljanj tistih, ki v psihoterapijo šele vstopajo. Gre za vprašanja, kot 
so na primer: kaj je tako privlaËnega v psihoterapiji, zakaj želim 
biti psihoterapevt, kakšen moram biti kot psihoterapevt, ali spol 
psihoterapevta vpliva na naËin njegovega oziroma njenega dela, 
kje so pasti in kaj me Ëaka v tem poklicu ter morda tudi, kaj mi bo 
prinesel?

Vse to pelje v sooËanje s samim seboj in odpira nova vprašanja: sem 
primeren za ta poklic, kakšen moram biti in naj bom, da bom dober 
psihoterapevt, in podobno. VseobsegajoËih odgovorov, kakšen naj 
bo dober ali celo idealen psihoterapevt, seveda ni, biti pa mora ≈do-
volj dober√. Kljub temu pa sreËujemo na tem podroËju posplošena 
stališËa, od tega, kakšen naj bo dober terapevt, pa vse do opisov 
idealne podobe in zahtev, ki so lahko za zaËetnika zastrašujoËe. Prav 
od tod kasneje izvirajo pogoste skrbi in dvomi tistih, ki gredo v edu-
kacijo iz psihoterapije oziroma na to ≈magiËno popotovanje√, kot 
temu pravi Jeffrey A. Kottler. Gre za dvome in skrbi v zaËetni fazi 
izobraževanja, ki so vezani na obËutke neadekvatnosti v poklicu, 
in za spremljajoËi strah, da bo prišlo do napak. Na tej poti razvoja 
identitete psihoterapevta pa je že zgodaj potrebno razrešiti nekaj 
paradoksov tega poklica, kot so: biti blizu, toda ne preblizu bolniku, 
mu nuditi podporo in ob tem paziti, da bolnik ne postane pretirano 
odvisen od terapevta in terapije, in še kaj. To Ëarobno popotovanje 
gre namreË vedno v dve smeri. Na eni strani ima za cilj krepiti in 
pomagati bolniku, hkrati pa ta isti proces tako ali drugaËe vpliva 
tudi na terapevtovo osebno življenje. Kakor koli, želimo to videti 
ali ne, dejstvo je, da odloËitev postati psihoterapevt pomeni tudi 
resen prispevek k naši osebnostni rasti. 

»e bo torej letošnji seminar ponudil vsaj nekaj odgovorov in razja-
snitev v tem smislu, kako postati in biti psihoterapevt, bo morebiti 
naslednji seminar v Radencih nosil naslov ≈Kako ostati psihotera-
pevt√.

Karin Sernec

 Program

  Petek, 9. 10. 2015

09.00 - 09.45  Prihod in registracija
09.45 - 10.00  Dobrodošlica udeležencem
10.00 - 11.00  Ljiljana Moro: 
 Osebnost psihoterapevta
11.00 - 12.00  Breda Jelen SoboËan: 
 Kaj psihoterapevtom pomaga reflektirati spol 
12.00 - 12.30  Odmor za kavo in sok
12.30 - 13.30  Diskusijski skupini 
13.30 - 15.00  Odmor za kosilo
15.00 - 16.00  Gorazd V. Mrevlje: 
 Pasti poklica psihoterapevt
16.00 - 17.00  Barbara Vajd Ledinek in 
 Nataša PotoËnik DajËman: 
 Psihoterapija v filmu
17.00 - 17.30  Odmor za kavo in sok
17.30 - 18.30  Diskusijski skupini 
18.30 - 19.00  Satelitski simpozij
19.00 - 19.15  Plenarno sreËanje
20.30  VeËerja z glasbo in plesom

 Sobota, 10. 10. 2015

09.00 - 11.00 Okrogla miza: »lovek in možnosti pomoËi, 
sodelujoËi: Gabi »aËinoviË VogrinËiË,  
Polona Matjan ©tuhec, Petra Mikloša,  
Marko Pokorn in Jošt Snoj.

 Moderatorka: Barbara »ibej Žagar
11.00 - 11.30 Odmor za kavo in sok
11.30 - 12.30 Diskusijski skupini
12.30   ZakljuËni pogovor

Zdruæenje psihoterapevtov Slovenije - R
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