
 
 

 

 

 
 

Pripravljalna delavnice za izpit  
 

 
Delavnica je celodnevna, pokriva pa vse obravnavane tematike v programu PII. Na delavnici 
imajo udeleženci, ki tekom študija literature naletijo na dileme in vprašanja, le-te možnost 
razjasniti s predavateljico, prof.dr. Ivanko Živčić Bećirević, ki bo vodila tokratno pripravljalno 
delavnico. Udeležba na delavnici je fakultativna in ni pogoj za pristop k izpitu po zaključenem 
Praktikumu II. 
 
 
 

Kraj in čas izvedbe Praktikuma II  
 

 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  
Gotska ulica 18 
1000 Ljubljana  
 
Sobota, 10.10.2015 od 9h do 17:30. 
 
 
 

Pogoj za udeležbo na pripravljalni delavnici 
 

 
Pripravljalne delavnice se lahko udeležijo vsi slušatelji zadnje in vseh preteklih izvedb 
Praktikuma II, ki imajo izpolnjene vse ostale študijske obveznosti (domače naloge, seminarske 
naloge v primeru izostankov) in so bili na Praktikumu II prisotni v zahtevanem obsegu (največ 
dva izostanka, za katera je bila napisana in oddana seminarska naloga).  
 
 
  

 
RAZPIS 

PRIPRAVLJALNE DELAVNICE  
NA IZPIT IZ DRUGE STOPNJE USPOSABLJANJA IZ VEDENJSK IH IN 

KOGNITIVNIH TERAPIJ 
 

10.10.2015 
 

Akreditirani član 

Accredited member 



 
 

Struktura delavnice  
 

 
Pripravljalna delavnica se sestoji iz krajših predstavitev posameznih tematik, diskusije, 
prezentacije primerov terapevtske obravnave in krajših vadb posameznih veščin, ki se 
navezujejo tudi na teoretični del izpita. 
 
 
 

Zbiranje prijav in dodatne informacije  
 

 
Na pripravljalno delavnico se lahko prijavite preko priložene prijavnice, ki jo najdete tudi na 
spletni strani Društva VKT Slovenije (www.drustvo-vkt.org).  
 
 
Prijavnico pošljite na naslov: 
 
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije,  
Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana 
 
oziroma skenirano na elektronsko pošto: info@drustvo-vkt.org 
 
Za izvedbo delavnice je potrebno zbrati zadostno število prijav. Prijave bomo sprejemali do 
zapolnitve mest (40) oziroma do 1.10.2015.  
 
V primeru nezadostnega števila prijav bo delavnica odpovedana. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo: Barbara Zemljak 
(barbarazemljak@gmail.com). 
 
 
Cena in pla čilo pripravljalne delavnice na izpit iz Praktikuma II  
 
Cena delavnice je 100 EUR  z vključenim DDV. Znesek se plača po prejemu računa. Pred 
prejemom računa ne nakazujte kotizacije. 
 

 
  



 
ZA VELJAVNO PRIJAVO PROSIMO, DA ČITLJIVO IZPOLNETE VSE PODATKE V VSE RUBRIKAH  

 

 
Ime in priimek:____________________________________________________________________________________   

Izobrazba:__________________________________________________________________________________________ 

Zaposlen/a v: _____________________________________________________________________________________ 

Delovno mesto:___________________________________________________________________________________ 

Naslov, kamor želite dobivati pošto:____________________________________________________________ 

E-naslov, kamor želite dobivati obvestila: _____________________________________________________ 

Telefon: ______________________ 

PODATKI  O PLAČNIKU (obkrožite):  samoplačnik/ica plačnik je ustanova 

Kot samoplačnik/ica boste kotizacijo za pripravljalno delavnico poravnali v enkratnem 

znesku 100 EUR z vključenim DDV na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici  
 

Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:_________________________________ 

 

Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):    Zavezanec za DDV (obkrožite)     DA   NE 

DDV/ID številka: ___________________ 

Točen naziv in naslov ustanove: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

PRIJAVNICA  na PRIPRAVLJALNO DELAVNICO za izpit iz druge 
stopnje usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij 

(PRAKTIKUM II), 
 

ki bo potekala 10.10.2015 



Izjava (pravne osebe):  

Našo/ega delavca/ko ________________________________________ prijavljamo na 

pripravljalno delavnico za izpit iz Praktikuma II. Potekala bo 10.10.2015 v Ljubljani  

 

Kotizacijo za pripravljalno delavnico v znesku 100€ z vključenim DDV bomo 

poravnali v plačilnem roku  na podlagi računa, ki bo izstavljen po delavnici. 

 

 

Odgovorna oseba: ____________________________________Podpis in žig:  

 

 

 

IZJAVA  

S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka delavnice zavezujem, da bom (v primeru 

neporavnanega zneska za storitve DVKT s strani drugega plačnika) svoje obveznosti 

poravnal-a v dogovorjenem plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen.  

 

 

Datum in podpis: ________________       ____________________________________________ 

 

 
 


