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POROČILO PREDSEDNICE O DELU DRUŠTVA ZA ZBOR ČLANOV SDSA - LETO 2015/16 

Pozdravljeni. 

Zbrali smo se na zboru članov SDSA tokrat v novem prostoru. Ne morem ne omeniti, da smo se po 17 

letih rednih srečanj na Njegoševi 4, nezaželeni s strani UPKL, preselili na novo lokacijo, študentski dom 

na Poljanski cesti . Tu so nas prijazno sprejeli, na našem prvem srečanju srednje skupine sta se nam 

pridružila dva predstavnika študentskega doma in plodno sodelovala v diskusiji. Česa takega nam ni 

uspelo uresničiti z našimi kolegi/kolegicami psihiatri v vseh letih bivanja na CIPu. Kaj nam prinaša ta 

sprememba na simbolni ravni? 

Lanski zbor članov je bil volilni. Nov UO se je sestal na svoji prvi seji v maju, ko smo začrtali nadaljnje 

delo UO. Do konca pomladnega dela smo izpeljali začrtan program  in sicer je bil aprilu dodeljen bralni 

seminar » Ideas about menthal health in a neoliberal world«, ki ga je pripravil Lev Požar, v maju smo 

predstavili bodoča častna člana društva, in sicer M.Pinesa in M.Kobala. Junij je gostil Anico Gorjanc 

Vitez, ki je predstavila svoj klinični spis z naslovom  »Zaključevanje – od pobega do slovesa«. Po 

pravilniku o študiju SA se klinični spis predstavi javnosti pred podelitvijo diplome iz SA. 

Sestavili smo program za jesensko-zimski semester. Oktobra smo izpeljali  bienalno delavnico v 

Kobaridu, novembra smo imeli retrospektivo delavnice » Kobarid  po Kobaridu«, decembra nam je 

Bojana Avguštin Avčin predstavila prispevek »Psihologija velikih skupin v luči aktualnega političnega 

dogajanja«, januarsko srečanje je bilo posvečeno »Duhovnosti v psihoterapiji« z uvodnim prispevkom 

Dušana Žagarja. 

Iz praktičnih razlogov  smo preusmerili pošto, ki se je stekala na dotedanji naslov društva, na naslov 

MCL psihiatrična ordinacija, Metelkova 15, kjer je zaposlena  tajnica SDSA, Andrea Užmah. Takrat še 

nismo slutili, da je bil storjen prvi korak iz UPKL. V novembru smo izpeljali izredni zbor članov za 

glasovanje o spremembi naslova sedeža društva, ki ga je zbor članov soglasno sprejel.  

Društvo je organiziralo svoje deseto bienalno srečanje z naslovom »Mir in vojna«. Organizacija je 

potekala v sodelovanju s Fundacijo Pot miru, srečanje smo iz tradicionalnega  Ribnega preselili v 

Kobarid, bližje dogajanjem soške fronte. Delavnica je bila deležna nekaj sprememb,  časovno smo jo 

prestavili iz konca oktobra na začetek, z željo, da ujamemo lepo vreme, ki ga nazadnje ni bilo, kot se v 

takih primerih rado zgodi. Namesto enega predavanja smo imeli tri, delo smo podaljšali do sredine  

nedelje in se odrekli tradicionalnemu pohodu zaradi slabega vremena. Matjaž Lunaček je predstavil 

Razumevanje miru in vojne skozi gonske vzgibe. Bogdan Lešnik je govoril na temo Eros vojne in Tanatos 

miru. V soboto sta Vlasta Meden Klavora in Roman Korenjak poskušala ubesediti neubesedljivo... Naša 

prisotnost na Fundaciji miru je posegla v muzejsko življenje in se prepletla z njim. Nekaj  radovednih 

»lokalcev«  se je skupaj z osebjem muzeja priključilo našim aktivnostim in v njih sodelovalo. Mar ta 

delavnica nakazuje novo pot v smeri vstopanja med ljudi? To je gotovo najboljša reklama za skupinsko 

analitično psihoterapijo. 

Na srečanju smo podelili diplomo prvi diplomantki ISAL, Anici Vitez Gorjanc, listine o zaključku 

posameznih stopenj študija petim študentom SA ter podelili naslov  častnega člana prof. Milošu Kobalu 

in Malcolmu Pinesu za njun doprinos k razvoju skupinske analize v Sloveniji. 
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Člani UO in PO so se s v času bienalne delavnice redno srečevali v neformalni mali skupini. Mnenja o 

smiselnosti takega početja brez formalnega vodje so deljena. Večina je bila s tem zadovoljna, drugi so 

menili, da brez njega/nje ni skupine. Teme so bile  sprva organizacijske narave, v nadaljevanju so se 

vpletale bolj osebne vsebine in razmišljanja vezana na samo temo delavnice. UO se srečuje redno 

praktično mesečno na sestankih, kjer je vse podrejeno organizacijskim vsebinam in nalogam. Redke so 

priložnosti, ko vstopajo naše potrebe v ospredje. Z nekaterimi člani se poznamo že leta dolgo, z 

drugimi, novimi, ki so vstopili v UO pa se začenjamo spoznavati in take priložnosti ob delavnici ne gre 

zamuditi. 

Konec leta, ko smo že vedeli, da se bomo morali izseliti iz CIP-a smo aktivno iskali nov prostor za naša 

strokovna srečanja in ga našli v študentskem domu na Poljanski. 

Študentje SA ter nekaj članov SDSA so s prostovoljnim delom preselili društveno knjižnico iz CIPa v 

prostore na Metelkovo, ter sestavili elektronski seznam vseh knjig in revij. Za to delo se jim prav 

posebej in toplo zahvaljujemo. Kupili smo knjižni regal za društvene knjige. 

V zadnjih dveh mesecih pred današnjim zborom članov smo bili v UO zelo aktivni. Razpravljali smo o 

članarini in možnih načinih izterjatve neplačane članarine. Porodilo se je kar nekaj idej (ponovno 

pozovemo vse neplačnike; plačnike objavimo na spletnih straneh, neplačnike pa ne; odpis neplačanih 

članarin, če člani zaprosijo za to; zaračunavanje simboličnih prispevkov nečlanom). Dogovorili smo se, 

da se v bodoče držimo določila statuta SDSA, da se neplačnike članarine briše iz evidence članov, če 

kljub opominu ne plačajo članarine.   

Na Upravno enoto Ljubljana smo po spremembi sedeža društva in posledični spremembi statuta,  

poslali vlogo za potrditev sprememb temeljnega akta. Pozvali so nas k dopolnitvi vloge z izjavo o 

sklepčnosti kot dopolnilo k zapisniku Zbora članov z dne 13.3.2015, h korekciji določbe o žigu (zaradi 

spremembe sedeža društva), pridobitno dejavnost pa je bilo, zaradi zakonodajnih novosti, potrebno 

opredeliti skladno s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) in navesti petmestne 

številčne šifre. Dopolnitve smo ustrezno pripravili in posredovali Upravni enoti, ki nam je že 

posredovala odločbo o spremembi temeljnega akta in sedeža društva.   

Dosedanji žig SDSA je imel v obodu izpisano Slovensko društvo za skupinsko analizo in v sredini sedež 

društva. Prišli smo na idejo, da namesto sedeža v sredini žiga izpišemo le kratice društva: SDSA. Žiga 

nam ne bo treba menjati ob morebitnih naslednjih selitvah. 

Zavezali smo se urediti status društva v javnem interesu, v ta namen zbrali informacije,  a temu še ni 

videti konca, saj je potrebno ustrezno opredeliti dejavnost društva – z vidika pravil, ki tak status urejajo 

ter za mnenje zaprositi ustrezno ministrstvo. S to aktivnostjo nadaljujemo tudi v naslednjem letu.   

Iztekel se je mandat vodstvu ISAL-a. UO je v novi svet članov ISAL-a imenoval dosedanje člane in 

direktorico(Bogdan lešnik, Lev Požar in Matjaž Lunaček, Vladka Stamos). 

ZPS nas je povabilo k podpisu memoranduma o sodelovanju med Slovensko krovno zvezo za 

psihoterapijo in Združenjem psihoterapevtov Slovenije pri ureditvi področja psihoterapevtke 

dejavnosti. Naš predstavnik na omenjenem srečanju je bil Dušan Žagar. 
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V februarju smo se posvetili našim aktom in dopolnili ter delno revidirali statut, etični kodeks in 

pravilnik o častnemu razsodišču, v skladu s sklepom lanskega zbora članov. O spremembah in 

dopolnitvah aktov društva v nadaljevanju današnjega občnega zbora. 

 

Delovni načrt za leto 2016/17 

 Začeli smo s pripravami za organizacijo delavnice, ki je predlani nismo izvedli, in katere namen je 

predstaviti skupinsko analitično psihoterapijo širši publiki. 

Nadaljevali bomo z dosedanjimi društvenimi aktivnostmi (strokovna srečanja, namenjena stalnemu 

izobraževanju, srečanja srednje skupine, priprave za naslednjo bienalno delavnico). 

Finančni program se bo prilagajal realizaciji delovnega programa. 

Predlagana članarina za leto 2016 je 60 €, za upokojene člane 30 €, častni člani ne plačajo članarine. 

Poziv k plačilu članarine bomo članstvu posredovali do konca marca 2016.  

Vsem članicam in članoma UO se za njihovo delo, trud, skrb najtopleje zahvaljujem. Vedno je kdo na 

voljo za pogovor o idejah, razmislekih, pri organizaciji katerega koli dejanja našega društva. Veseli 

me, da se duh povezanosti in skupnega delovanja, ki smo mu priča vse od ustanovitve društva, sedaj 

prenaša na mlajše sodelavce in bodoče skupinske analitike. 

 

Lesce. 9.3.2016                                                                               Vladislava Stamos, predsednica SDSA 


