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POROČILO PREDSDNICE O DELU SDSA V LETU 2014/15 

Spoštovani zbor članov SDSA. 

Zaključuje se 4 letni mandat UO SDSA, katerega člani so bili Andreja,Brigita,Dušanka, Dušan,Franc, 

Lev, Marjeta, Matjaž, Roman, Vlasta in Vladka. 

Tudi v zadnjem letu mandata je strokovni program potekal po ustaljene redu. Naj le omenim naslove 

strokovnih srečanj v letu 2014. V aprilu smo se srečali s » Stigma v psihiatriji in razmišljanje o etičnem 

kodeksu« – Marjete Blinc Pesek, v maju nas je Marjana Arzenšek seznanila s »Poslovno analitična 

skupina sodelavcev – dodana vrednost za posameznika, kolektiv in lastnika«, junija smo razmišljali o 

»Vzpon velike matere« – Vlaste Meden Klavora,  novembra so nas Kramar Metka s skupino 

empatičnih opazovalk ( Urša Mrevlje Lozar, Anita Prezelj, Bojana Moškrič, Tjaša Lah Tolar, Breda 

Sobočan )povabile v svet matere in novorojenca s predstavitvijo »Rojstvo otroka, starša in 

empatičnega opazovalca« ; decembra smo poslušali zakaj je pomemben Egatin v » Egatin po Egatinu« 

v Beogradu- Jožice Petek in Vladke Stamos, januarja 2015 smo se pogovarjali »O jezik v skupini« -

Romana Korenjaka. Izpadlo je oktobrsko srečanje zaradi udeležbe na Bregantovih dnevih, kjer smo 

plodno sodelovali.  

Srednja skupina nadaljuje s svojim delom. Dosedanjo vodjo skupine Avgusto Čuk, ki je z delom 

prenehala, je zamenjal Roman Korenjak. Torej, nov vodja , stari člani, nove priložnosti. 

Upravni odbor se je redno sestajal in ukvarjal s tekočimi zadevami. Vseh naloženih si nalog ni uspel 

dokončati v rednem času, zato je imel tri izredne seje.  

Kakšne spremembe prinese zamenjava vodstva ali prerazporeditev čistilnega servisa na CIP-u smo 

izkusili v negodovanju vodstva dispanzerja z našim, že leta trajajočim gostovanjem v prostorih CIP-a. 

ki  seže v čas, ko je Društvo vodil  Franc Peternel. Predstojnik CMZ-ja nam je obljubil prostor za 

knjižnico,  našim strokovnim srečanja in srednji skupini  pa namenil večje prostore. To bo gotovo 

vplivalo na dinamiko v sami skupini in tudi širše. Sprva se je že zdelo, da smo tik pred podpisom 

pogodbe s PKL , pa se nam je ta spet odmaknila. 

 Bili smo sopodpisniki dopisa, ki ga je ZPS poslal na Ministrstvo za  zdravje v zvezi z urejanjem poklica 

psihoterapevt. ZPS nas je povabil na ogled filma in na slovo od starega leta 2014. Vabilo je bilo 

mamljivo, že zaradi filma, pa tudi druženje s kolegi  v ZPS bi bilo vsem v prid.  Našemu strokovnemu 

srečanju se nismo odrekli, ker je del študija SA. Ideji o občasnih skupnih dejavnostih, Bregantovi dnevi  

niso tu všteti, je za prisluhniti in jo naprej razvijati. V kolikor si bomo delili skupni prostor 

(predavalnica na CMZ) bi lahko razmišljali, da se nam člani ZPS pridružijo v srednji skupini.  

Skupina kolegov v sestavi Dušan Žagar, Franc Peternel in Roman Korenjak je pripravila poslovnik 

častnega razsodišča,ki smo ga na izredni seji UO dodelali in vam ga v gradivu za ZČ tudi poslali v 

branje in razmislek. 

Zmogli smo se dogovoriti tudi o nesrečnemu terminusu »uporabnik« v Etičnem kodeksu, ki je buril 

duhove v UO do take mere, da je bilo dnevni red UO v določenih obdobjih nemogoče izpeljati. S 

soglasjem vseh članov UO je uporabnika zamenjal izraz »član skupine« oziroma »oseba«. UO SDSA  

predlaga zboru članov , da potrdi spremembe in dopolnitve v Etičnem kodeksu. 
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Knjižnico smo obogatili z nakupom knjig, naročili smo  British Journal of Psychiatriy za eno leto ter 

kupili zbirko Bionovih del ( 15 knjig).  

Lev Požar je podaril knjižnici revije Group Analysis od leta 1987. Levu  se toplo zahvaljujemo za 

njegovo darilo. 

UO se je soglasno odločil podeliti naziv častni član SDSA prof. Milošu Kobalu, ki je kot prvi zaslužen za 

razvoj skupinske psihoterapije v SLO, ko je terapevtsko skupnost vnesel v slovenski prostor. Isti naziv 

bomo podeliti Malcolmu Pinesu, angleškemu skupinskemu analitiku in psihoanalitiku.  Utemeljitve za 

oba je napisal Franc Peternel. Obema sta bili utemeljitvi poslani. 

 Predlagamo, da se članarina poviša za 10 E za člane in 5E za upokojene člane. Tako znaša 60E za 

člane , in 30E za upokojene člane društva. 

Načrti za bližnjo prihodnost. Stari UO je začel z organizacijo bienalnega srečanja ,ki bo letos  v 

Kobaridu. Tema srečanja je Mir in vojna in se posredno navezuje na prvo svetovno vojno. Letos bo v 

marcu ustanovljena Pot miru, kateri se bomo pridružili in skupaj z udeleženci bienalnega srečanja 

raziskovali posledice vojn. 

Je mar naključje, da je tema letošnjega bienalnega srečanja Mir in vojna, po tem, ko smo tudi na 

naših srečanjih srednje skupine in sestankih UO izkusili čustveno stresne spopade,ki so bili sicer manj 

tragični od vojnih? Preživeli smo vsi. Imeli smo in jo še imamo, enkratno priložnost, sedeti skupaj, in 

govoriti, izmenjavati, deliti,pripovedovati, vsebine, ki so nam pomembne. Je preveč smelo razmišljati, 

predlagati, da bi to prakso prenesli tudi v naš parlament, morda tudi v vse institucije tega sveta pred 

pomembnimi odločitvami? 

Skozi sovraštvo, do koinonije. ( Patric de Mare) 

Kaj smo torej naredili v zadnjih 4 letih? 

Tako Društvo kot Inštitut, opravljata vsak svojo funkcijo za katero sta bila ustanovljena. Oba 

sodelujeta v izobraževanju študentov SA in članov Društva. Srednja skupina, ki deluje v sklopu 

strokovnih srečanj Društva je del izobraževanja, pripomore k dialogu med člani , razumevanju 

drugačnosti, strpnosti. 

Etični kodeks smo dopolnili in našli ustrezen izraz za uporabnika. Iskali smo ga dolgo, bili v iskanju 

strastni, in na koncu prisluhnili ljudem, ki uporabljajo skupino za delo na sebi. Ti nočejo biti pacienti, 

ampak, člani skupine.  

Uspeli smo napisati Poslovnik o organizaciji in delu častnega razsodišča SDSA. 

Status društva s posebnim pomenom še ni urejen. Izmuznil se nam je. O njegovi usodi bo odločal nov 

UO. Morda je imela naša računovodkinja prav, ko je dejala, da je pridobitev tega status dolgotrajen 

postopek, finančen doprinos ne odtehta vloženega dela. 

Vsako drugo leto smo izpeljali delavnice. Zrcaljenje, Verjeti…dvomiti. 

V vse opisano je bilo vloženo veliko prostovoljnega dela. Če nas ne bi vezala »agape«, vsega tega ne 

bi naredili. Precej članov sedanjega  UO so bili člani prvega  UO društva in kolegi v študiju skupinske 
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analize. Od takrat je minilo 20 let. V naše vrste počasi prihajajo mlajši kolegi, ki nas bodo tudi 

zamenjali. Upam, da bomo letos lahko podelili prve diplome iz skupinske analize. 

Poslavljam se od vas vseh, članov UO, članov društva:« včasih je bilo težko in samotno.«  

Pa vendar. LEPO JE BILO SEDETI Z VAMI VSEMI. 

 

Vladislava Stamos 

Predsednica SDSA 

 


