
 

 
 

organizira seminar: 

 
 

»Spoprijemanje s stresom v času 
negotovosti: tehnike in metode za 

opolnomočenje« 
 

 
Ljubljana, 27. 5. 2016 

 
Vodja: dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

 
P R O G R A M   

 
8. 00– 8.30  Registracija udeležencev 
 
8.30-8:40   Pozdravni nagovor 
 
8:40 - 9.00  dr. Dare Kovačič, univ. dipl. psih.: Strah: temeljni evolucijski prototip čustva 
 
9.00 – 9.15   Karmen Resnik, univ. dipl. psih.: Vpliv kroničnega stresa na naše zdravje,  
  možgane in kognicijo 
 
9.15 -9:30  mag. Lejla Kmetič, spec. klin. psih.: Nekatere stresne okoliščine današnjega 

časa in zaščitni dejavniki, ki blažijo negativne posledice stresa 
 
9.30 – 9.45  Nina Bras Meglič, spec. klin. psih.: Vpliv osebnosti na soočanje s stresom  
 
9.45-10.00  Suzana Vrhovac, univ. dipl. psih.:  Vidiki medijskega vpliva in psihologija 

množice 
 

10.00 -10.20  ODMOR 
 
10.20-10.35  dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.: Občutek ogroženosti v sedanjosti in 

  prihodnosti: psihološka obravnava fobij in panike  
 

10.35-11.50  mag. Marjana Dobre-Krajnc, univ. dipl. psih.: Kdaj obravnavamo tesnobo? 
 



11.50-12.05  Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih.: "Kaj če zbolim ali umrem? " 
Spoprijemanje z zdravstvenimi spremembami 

 
12.05-12.20  asist. Nika Bolle, univ. dipl. psih.: Kako stres sprejeti in se posvetiti 

(pomembnim stvarem v) življenju 
 
12.20-12.30  ODMOR 
 
12.30-12.45  mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih.: Otrok in družina v stiski 
 
12.45-13.00  Miha Rutar, univ. dipl. psih.: Vloga partnerskega odnosa pri soočanju s 

stresom 
 

13.00- 13.15  mag. Teja Bandel, univ. dipl. psih.: Opolnomočenje v obdobju 
brezposelnosti 

 
13.15-13.30  asist. dr. Barbara Horvat, univ. dipl. psih.: Vpliv težjih stresnih situacij na ljudi 

s težavami v duševnem zdravju in njihova obravnava 
 
13.30-14.30  KOSILO 
 
14.30-16.30  Delavnica: Čuječnost (Mindfullness) 

Delavnico bosta vodili psihologinji mag. Ana Petrović, spec. klin. psih. in Katja Zupančič, 
univ. dipl. psih., educirani iz metode Čuječnosti. Sama čuječnost je zmožnost vzdrževanja 
pozornosti z določenim namenom, v sedanjem trenutku in brez obsojanja. Uveljavljena je kot del 
celostnih programov za obvladovanje kroničnih telesnih bolezni, bolečin in ponavljajočih se 
depresivnih epizod. Uporablja se tudi izven kliničnega področja kot metoda za obvladovanje 
stresa. Različne raziskave potrjujejo učinkovitost pristopa za izboljšanje kvalitete življenja, 
zmanjšanje simptomov depresije in anksioznosti ter učinkovitejše spoprijemanje s telesno 
oviranostjo, bolečinami in drugi telesnimi težavami. 

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s ključnimi pojmi s področja čuječnosti. Ob tem jih 
bomo seznanili z nekaterimi vajami in tehnikami, ki so lahko koristne za obvladovanje stresa. 

 

S P L O Š N E    I N F O R M A C I J E 
 
Komu je seminar namenjen? 
Seminar je namenjen  psihologom, zdravnikom, medicinskim sestram,  delovnim 
terapevtom, fizoterapevtom, socialnim delavcem, študentom, prostovoljcem in ostalim, 
ki se želijo spoznati z metodami in tehnikami za obvladovanje stresa v vsakdanjem 
življenju.  
 

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 
1000 Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju Vrtnice.  
 
Kotizacija:  
• 60 € brez ddv;  vključuje zbornik predavanj, kosilo in kavo med odmori, potrdilo o udeležbi.  

V 8 dneh po končanem seminarju oz. delavnici, vam bomo po pošti poslali račun. 
 

Udeležencem seminarja bodo izdana potrdila o udeležbi; za zdravnike pa hkrati tudi za uveljavljanje 
licenčnih točk za zdravnike pri Zdravniški zbornici Slovenije. 



 
 
 

Prijave in informacije: 
 
Prijave pošljite najpozneje do 16.5.2016 na naslov:  
Vesna Grabljevec, Tajništvo zdravstvenih programov, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 
Slovenije – SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70 , E-mail: vesna.grabljevec@ir-rs.si  
       

P R I J A V N I C A  
Seminar »Spoprijemanje s stresom v času negotovosti: tehnike in metode opolnomočenja«  

URI Soča, 27.5.2016 
 

Udeleženec - Ime in priimek:_________________________________________  

Ustanova (ulica, kraj, poštna št.):  ______________________________________  

_______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
Telefon:  _______________________ E-mail: ___________________________  
Profil, delovno mesto: _______________________________________________  
Plačnik kotizacije:  ________________________________________________  

Naslov:  _________________________________________________________  
Identifikacijska številka za DDV: _____________          Davčni zavezanec:         DA          NE 
 
Datum:_____________                  ŽIG             Podpis: ______________________   
 

 
 

Prijavnica ima status naročilnice; prosimo vas da jo izpolnite v celoti in čitljivo. 
 

 

 
 
 

 


