
 
 
 

RAZPIS 
 

PRIPRAVLJALNE DELAVNICE 
 

ZA IZPIT IZ DRUGE STOPNJE USPOSABLJANJA IZ  
VEDENJSKIH IN KOGNITIVNIH TERAPIJ 

 

PRIPRAVLJALNA DELAVNICA ZA IZPIT 

Med zadnjim (osemnajstim) srečanjem v okviru PII junija 2017 in izpitom, ki bo potekal 18.11.2017, 

imate kandidati za pristop k izpitu kar nekaj mesecev za študij predpisane literature. Že več let pa 

vsem ponujamo možnost udeležbe na pripravljalni delavnici za izpit, ki poteka približno dva meseca 

pred teoretičnim izpitom. Delavnica poteka preko celega dne, 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 PRIPRAVLJALNE DELAVNICE 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 
Gotska ulica 18, 
1000 Ljubljana  
 
sobota, 30.9.2017, od 9:00 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). 

 

 

 



 
 
STRUKTURA DELAVNICE 

Pripravljalna delavnica je sestavljena iz krajših predstavitev posameznih tematik, diskusije, 

predstavitev primerov terapevtske obravnave in krajših vadb posameznih veščin, ki se navezujejo 

tudi na teoretični del izpita. 

 

CENA IN PLAČILO PRIPRAVLJALNE DELAVNICE NA IZPIT IZ PII 

Cena delavnice je 100 EUR z vključenim DDV. Znesek se plača po prejemu računa po opravljeni 

delavnici. Pred prejemom računa ne nakazujte kotizacije. 

 

ZBIRANJE PRIJAV IN DODATNE INFORMACIJE 

Na pripravljalno delavnico se lahko prijavite preko priloženega obrazca, ki ga najdete tudi na spletni 
strani Društva VKT Slovenije.  
 
Prijavnico pošljite  
skenirano na elektronsko pošto: dvktslovenije@gmail.com. 
 
Za izvedbo delavnice je potrebno zbrati zadostno število prijav. Prijave bomo sprejemali do 

zapolnitve mest (45) oziroma do 15. 9. 2017. V primeru nezadostnega števila prijav bo delavnica 

odpovedana.  

Za dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov kontaktne osebe (Suzana Vrhovac): 

suzana.vrhovac@gmail.com. 

 

 

dr. Barbara Starovasnik, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., predsednica DVKT  

dr. Špela Hvalec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., vodja izobraževanja DVKT 

  



 
 

PRIJAVNICA NA PRIPRAVLJALNO DELAVNICO 
 

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

Ime in priimek:_____________________________________________________ 
 
Izobrazba:_________________________________________________________ 
 
Zaposlen/a v: ______________________________________________________ 
 
Delovno mesto:_____________________________________________________ 
 
Naslov, kamor želite prejemati pošto:____________________________________ 
 
E-naslov, kamor želite prejemati obvestila: _______________________________ 
 
Telefon: ______________________ 
 
 
PODATKI O PLAČNIKU (obkrožite):   samoplačnik/ica                   plačnik je ustanova 
 
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: 
 

 



 
 

Izjava (pravne osebe): 
 
Našo/ega delavca/ko ________________________________________ prijavljamo na 
pripravljalno delavnico na izpit iz PII, ki bo potekala 30.9.2017. 
 
Kotizacijo za usposabljanje bomo poravnali v plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen s 
strani DVKT Slovenije. 
 

Odgovorna oseba: ____________________________________       Podpis in žig: 
 
 
 
 
IZJAVA UDELEŽENCA-KE 

S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka pripravljalne 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: ________________ ____________________________________________ 

 


