
                                               
 

Lacanovski seminar dr. Nine Krajnik 

 

IMETI TELO, BITI TELO 

 
Sobota, 10.11.2018 

15.00 – 19.00 

V veliki sobi SFU Ljubljana 
Rovšnikova 2, Ljubljana 

 

 

 

 

Seminar se bo osredotočil na psihoanalitično obravnavo simptomov telesa in fizičnih bolečin, ki jim 

medicina ne najde odgovora. Vpis nečesa, kar je bilo travmatično, se pri tem lahko izkazuje kot vpis 

enigmatičnega smisla v živo telesnost. S tem pa odpira polje simptomov, ki danes v obliki anoreksije, 

bulimije, toksikomanije ali samopohabljanja merijo na izničenje telesa.  

 

Kaj pomeni imeti telo? Kaj pomeni biti telo? V čem je razlika med identifikacijo in odtujitvijo od svojega 

telesa in kaj to pomeni za smer zdravljenja? 

 

Lacanovska psihoanaliza se temu približa izhajajoč iz obravnave užitka, želje in razmerja do Drugega, s 

čimer ob koncu lahko vodi ne le v novo rojstvo subjekta in njegovega mišljenja, pač pa tudi obnovitev 

njegovega telesa.  

  



                                               
 

Cena: 

Cena seminarja znaša 99 evrov. Za študent SFU Ljubljana je cena seminarja 40 evrov. 

 

Udeleženci plačajo znesek na račun SFU Ljubljana, Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, SI56  

3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom Seminar iz 

Lacanovske PA. 

 

Splošni pogoji: 

Plačilo: 50% zneska kotizacije je potrebno poravnati ob prijavi, 50% zneska kotizacije se 

poravna sedem dni pred začetkom seminarja. 

 

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom predavanja vam bomo 

zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v 

primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno 

udeležbo. Predavanja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo 

napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot 

prijave. 

 

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne 

pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o 

naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali. Skupaj s prijavnico 

nam pošljete tudi podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov. 

 

Izvedba seminarja: Seminar bomo izvedli v kolikor bo dovolj prijav. V nasprotnem primeru 

boste o odpovedi obveščeni. V tem primeru vam vrnemo vplačani znesek. 

 

 

Prijave na predavanje: Prijave sprejemamo do petka, 2.11.2018. Prijave zbira Brigita Korpar, 

brigita.korpar@sfu-ljubljana.si, gsm: 051 382 484. 
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