
  

 

Seminar za zagovornike oseb s KVČB – Univerza za KVČB, Ljubljana  

 

Sreda, 28.11.2018 

 

M Hotel Ljubljana, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

 
PRIJAVE S PRIJAVNICO IN INFORMACIJE NA:  

mateja.saje@kvcb.si 
 

 

PROGRAM SEMINARJA: 

 

14.30 - 14.50:  Prihod in registracija udeležencev  

 

14.50 - 15.15:  Uvod in predstavitev izobraževanja »Šola za osebe s KVČB« (Mateja Saje, predsednica 
društva za KVČB, Dušan Baraga podpredsednik društva za KVČB) 
   

15.15 - 15.35: Psihologija konflikta (Anka Patru, univ. dipl. psih.) 

 

15.35 - 15.50: Zakaj nesporazumi pravzaprav nastanejo? (Anka Patru, univ. dipl. psih.) 

  

15.50 – 16.10: Mediacija – alternativno reševanje sporov? (Anka Patru, univ. dipl. psih.) 

 

16.10 – 16.25: Mediacija v praksi? (Anka Patru, univ. dipl. psih.) 

 

 

16.25 - 16.40:  ODMOR S POGOSTITVIJO 

 
16.40 - 17.00:  Kaj je izgorelost? (Peter Topić, univ. dipl. soc. del.) 
 
17.00 - 17.15:  Izgorelost kot posledica zahtevnega sogovornika (Peter Topić, univ. dipl. soc. del.) 

mailto:iateja.saje@kvcb.si


  
17.15 - 17.35:  Kaj je zunanja in notranja motivacija?(dr. Tjaša Dimec Časar, univ. dipl. psih.) 
 
17.35 - 17.50:  Kako poiskati motivacijo za ohranjanje zdravega življenjskega sloga?(dr. Tjaša Dimec 
Časar, univ. dipl. psih.) 
 
17.50 - 18.15: Patient Empowerment – Where Does Our Power Come From?   (Marko Perovic, EFCCA 
Board Member) 
 
18.15 - 18.35:  Integracija vseh začetnih šol in delavnic in motivacija za naprej (dr.Tjaša Dimec Časar, 
univ. dipl. psih.) 
 
18.35 - 18.50:  Slavnostna podelitev certifikatov za zagovornike oseb s KVČB udeležencem, ki imajo 
opravljana vsa dosedanja izobraževanja v Rogaški Slatini 
 
18.50 – 20.30:  Slavnostna večerja za vse udeležence seminarja  
 

 
 

Prijave: mateja.saje@kvcb.si  

V Društvu za KVČB se zavedamo kako zelo pomembno je znanje in poznavanje bolezni za bolnika. Izobražen 

bolnik lažje sodeluje pri zdravljenju in sprejema odločitve, ki mu pomagajo pri spoprijemanju s kronično 

boleznijo. S tem namenom že od leta 2007 organiziramo vikend izobraževanja v Rogaški Slatini, ki jih 

imenujemo »Šola za osebe s KVČB«. V društvu za KVČB smo se odločili, da bomo še v letošnjem letu zaokrožili 

to izobraževanje s sklopom predavanj o motivaciji bolnikov in komunikaciji kamor vas vabimo 28.11.2018 s 

pričetkom ob 14.30. Dobimo se v hotelu M v Ljubljani.  
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