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PROGRAM PREDAVANJ   

IZ LACANOVSKE PSIHOANALIZE 

 

SFU Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim društvom za Lacanovsko psihoanalizo letos že 
drugo leto zapored organizira izobraževanja in delavnice iz Lacanovske psihoanalize. 
Organizirali bomo 6 srečanj. Vabimo vse, ki vas zanima način zdravljenja v lacanovski 
psihoanalizi.  
 
Prijavite se lahko na celoten sklop izobraževanja ali pa na posamezna predavanja. 
 
 
 

Vsebina izobraževanja:  

 

Vsebina je usklajena z modulom specialističnega študija na SFU Ljubljana in se pokriva z 
glavnim predmetom prvega letnika lacanovskega pristopa Od Freuda k Lacanu. 
 
 

Način dela: 

 

Predavanja bodo izvedena v kolikor bo prijavljenih vsaj 6 rednih slušateljev. 
Posamezen seminar bo sestavljen iz: 
 

 obravnave temeljnih zastavkov lacanovske psihoanalitične teorije  

 predstavitve primerov iz lacanovske klinične prakse 

 dela v kartelnih skupinah po principu lacanovske Šole  

 

 

Predavateljica: 

 

Dr. Nina Krajnik je psihoanalitičarka v Ljubljani in Parizu. Ustanoviteljica in predsednica 
Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo (SDLP), članica New Lacanian School (NLS) in 
Svetovne psihoanalitične zveze (AMP). Prevajalka Lacanovih del v slovenski jezik.  
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Termini izobraževanja:  

 

Seminarji bodo potekali v naslednjih terminih: 

 

 nedelja, 7.10.2018,  od 14h do 20h v veliki sobi FPZ SFU 

 nedelja, 21.10.2018, od 14h do 20h 

 nedelja, 10.11.2018, od 14h do 20h  

 nedelja, 9.12.2018, od 14h do 20h  

 nedelja, 20.1.2019, od 14h do 20h  

 nedelja 24.2.2019, od 14h do 20h  

 

Predavateljica bo udeležence na prvem srečanju , ki bo v veliki sobi FPZ SFU seznanila z 
lokacijami srečanj. 
 

 

Vrednotenje izobraževanja: 

 

Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdila z navedbo vsebin in številom ur. V 
kolikor bodo nadaljevali specialističnim študijem Lacanovske psihoanalize v okviru 
fakultetnega študija na SFU Ljubljana, bodo lahko predavanja uveljavili kot priznana znanja, 
ovrednotena s kreditnimi točkami. 
 

Cena: 

 

Cena celotnega izobraževanja je 540 eur. Za zgodnje prijave do 14.9.2018 je cena 450 eur. 
Cena posameznega predavanja znaša 99 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 Izobraževanje 
iz Lacanovske PA. 
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Splošni pogoji: 

 

Plačilo: 50% zneska kotizacije je potrebno poravnati ob prijavi, 50% zneska kotizacije se 
poravna sedem dni pred začetkom prvega seminarja. 
 
Odpoved za celoten sklop seminarjev: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom , 
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. 
 
Odpoved za posamezen seminar (v primeru, da niste prijavljeni na celoten sklop 
seminarjev): Ko enkrat poravnate kotizacijo za seminar (kotizacijo je potrebno poravnati 
najkasneje 7 dni pred izvedbo seminarja), odpoved ni več možna. 
 
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. 
 
Prijave na predavanje: Prijave na celotno izobraževanje sprejemamo do ponedeljka, 
1.10.2018. Prijave na posamezna predavanja sprejemamo do 7 dni pred terminom 
predavanja. Prijave zbira Brigita Korpar, brigita.korpar@sfu-ljubljana.si, gsm: 051 382 484. 
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PRIJAVNICA 
Predavanja iz Lacanovske psihoanalize 2018/19 

 
 (Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.) 

 

Priimek in ime udeleženca/ke: _________________________________________ 

Naslov (ulica, poštna številka): _____________________________________________ 

Kontaktni telefon: _____________________________________________ 

Elektronski naslov: _____________________________________________ 

Institucija, podjetje (v primeru, da potrebujete račun na podjetje):                        

____________________________________________________________________  

 
Prijavljam se na (obkrožite oz. izpolnite eno izmed možnosti): 
 

 Celoten sklop predavanj iz Lacanovske Psihoanalize, ki bo v potekalo v študijskem letu 
2018/19; 

 

 Predavanje iz Lacanovske Psihoanalize (datum in naslov predavanja):  
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
[1] Udeleženec/ka za namene izvajanja svojih obveznosti za udeležbo na  izobraževanju iz Lacanovske psihoanalize, v skladu s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki 
Sloveniji, naročniku (SFU Ljubljana) daje dovoljenje za obdelavo in upravljanje naslednjih osebnih podatkov: 

  osnovni osebni podatki (ime in priimek [v nadaljevanju: osnovni osebni podatki], 
 
  kontaktni podatki (telefonska številka, e-mail) [v nadaljevanju: kontaktni podatki], 
 
  osnovni osebni podatki in kontaktni podatki, fotografije in avdio-video posnetke: za namene raziskav in izobraževanja 

oziroma promocije (javna objava v različnih oblikah). 
 

 [2] Udeleženec/ka v obsegu, ki je nujen za dosego posameznih namenov, dovoli obdelavo osnovnih osebnih podatkov in 
kontaktnih podatkov računa naslednjim obdelovalcem podatkov: 

 
  računovodskemu servisu: za potrebe obdelave plačil; 
 
  skrbniku računalniškega sistema: za potrebe hrambe podatkov; 
 
  SFU Dunaj. 
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[3] Udeleženec/ka je seznanjen, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta način, da to pisno in osebno 
sporoči osebi, pooblaščeni za varnost podatkov naročnika (DPO) Mojci Tompa (e-mail naslov: mojca.tompa@sfu-ljubljana.si), ne 
da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki so se na podlagi privolitve izvajale do njegovega preklica. 
 
[4] Udeleženec/ka je seznanjen še, da ima po GDPR od naročnika: 
- pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov; 
- pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov; 
- pravico do ugovora obdelavi; 
- pravico do prenosljivosti podatkov; 
- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti Informacijskega pooblaščenca. 
 
[5] Udeleženec/ka zadevne osebne podatke izvajalca trajno oziroma do preklica, v kolikor preklic ni v nasprotju z zakonsko 
določenimi načini in roki hrambe. 
 
 

Spodaj podpisan/a ___________________________________ prostovoljno dovoljujem 
uporabo z moje strani posredovanih osebnih podatkov za namene predavanja iz Lacanovske 
Psihoanalize na fakulteti SFU Ljubljana. Podatki bodo v okviru fakultete obdelani skladno s 
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 
 

 
Kraj in datum:          Podpis: 

 
___________________      ___________________ 
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LACANOVSKA OBRAVNAVA PSIHOZ  

Seminar I 

 

7. oktober 2018  

 

Če se je psihoanaliza s Freudom pričela kot obravnava nevroz, se je lacanovska psihoanaliza 

pričela kot obravnava psihoz. In če je Freud zgodovino obeležil s primerom Anne O., jo je 

Lacan nadaljeval s primerom Aimée.  

Psihoanalitična obravnava psihoz se je razvijala v vseh fazah Lacanovega poučevanja in je v 

kompleksnem razmerju do psihiatrije proizvedla zastavitve, ki danes narekujejo delo 

lacanovskih psihoanalitikov. Kaj so pogoji psihotične strukture? Kaj so njene posledice in v 

čem se razlikujejo od farmakološko-medicinskih diagnoz? 

Seminar bo v središče postavil zgodovinski pregled lacanovskih obravnav psihoze, s 

poudarkom na njenih vidnih in nevidnih znamenjih.   

 

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                            Klinični primer:  

 

 Prisluh, privid                                                                        Aimée – primer paranoične 

 Izključitev Imena Očeta                                                       psihoze 

 Pomen blodnje                                                                     (Lacanova doktorska disertacija) 
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LACANOVSKA PSIHOANALIZA MED ETIKO IN PRAVOM  

Seminar II 

 

21. oktober 2018 

 

Analitični diskurz se v razmerju do prava umešča v presek med specifično zgodbo subjekta, 

etiko svojega delovanja in družbeno definirano realnostjo zakona. Zato v prvi vrsti analizira 

stik dveh polj: družbenega in subjektivnega.  

Kaj je dejanje v afektu? V čem je razlika med naklepom in umorom iz strasti? Kako analitik 

obravnava kriminalno dejanje? In predvsem, kako lacanovska psihoanaliza ohranja svojo moč 

v času krize vrednot, vsesplošnega kršenja etičnih in moralnih standardov, zloma pravne 

države, »kulture onemogočanja« in ohranjanja totalnih institucij? 

Seminar se bo osredotočil na analitično razmerje do etike in prava, pri čemer bo izpostavil 

tudi aktualna vprašanja pravne regulacije psihoanalitične dejavnosti v slovenskem prostoru.  

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                                           Klinični primer:  

 

 Priznavanje analitičnega dela: Od Freuda do danes                    »Če meni ni uspelo, tudi 

 Etika psihoanalize                                                                                tebi ne bo« 

 Pravo - diskurz velikega Drugega 
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PREŽIVETI SMRT  

Seminar III 

 

10. november 2018 

 

Smrt in izguba bližnje osebe sta vznik realnega, ki odpira polje nesmisla in manka Drugega. 

Žalovanje, ki ga lahko pospremi vse do nemožnosti in inhibicije lastnega življenja, nastopi kot 

odgovor na nesmisel, ki z vrsto spominov, zakrpa raztrganino simbolnega reda.  

Kaj je smrt v redu simbolnega, realnega in imaginarnega? Ali je smrt stvar vere? Kaj je 

passage à l'acte? Kaj je smrt želje in kakšno je gibanje v njeni temporalnosti? 

Seminar bo podal odgovore na to, kako lacanovska psihoanaliza deluje v primeru 

travmatizma in na kakšen način mobilizira željo, ki onkraj smrti odpira polje svobode in 

novega življenja po izgubi. 

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                                          Klinični primer:  

 

 Topologija in smrt                                                                         Biti nesmrten                                          

 Travmatizem  

 Samomor kot passage à l'acte 
 

 



 
 
 
 
 

                                               

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 
transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 

 

 

SKRIVNOST SEKSUALNOSTI   

Seminar V 

 

9. december 2018 

 

Seksualnost je od nastopa psihoanalize postavljena v središče nezavednega in predstavlja 

vzrok potlačitev in gonskih zadovoljitev. Analitikova temeljna vednost pri tem pa ni le 

vednost o dešifriranju njihovega skritega smisla, kot je bilo to v začetkih psihoanalize, temveč 

se osredotoča na Lacanovo kontroverzno izjavo: »Spolno razmerje ne obstaja.« 

To ne pomeni, da ne obstaja seksualnost, pač pa da spolno razmerje za nezavedno 

predstavlja paradoks.  

Kakšno mesto imajo v tem strast, erotizem in fetišizem? Kje se pričenja perverzija? Simptom 

česa so voajerizem, ekshibicionizem in pornografija? Kaj je skrivnost užitka drugega in v čem 

je njegova privlačnost?  

Seminar bo začrtal glavno orientacijo lacanovske obravnave seksualnosti. 

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                                Klinični primer:  

 

 Užitek (fr. jouissance)                                                              O blesku korzeta 

 Falos, kastracija  

 Perverzija in fetišizem  
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V LABIRINTU MELANHOLIJE  

Seminar IV 

 

20. januar 2019 

 

Melanholija je splošno definirana kot dolgotrajno občutenje potrtosti, brezvoljnosti in 

nesmisla, ki so lahko vzrok inhibicij, nespečnosti ali samomorilnih misli. Toda melanholija je 

obenem lahko tudi izvor kreacije, ki ob preigravanju novih smislov proizvaja vrhunska 

umetniška ali filozofska dela.  

Lacan je zato melanholijo definiral enako kakor mišljenje - kot odsotnost objekta želje.  

Seminar bo ob primerih pisateljev, pesnikov, filozofov in slikarjev iz Freudove in Lacanove 

konceptuallizacije (Joycea, Sartra, Van Gogha, Kierkegaarda, Nietzscheja, Dostojevskega, Poa 

in Jesenina) izpostavil kdaj sta umetnost in filozofija uteha, kdaj psihoanaliza v njima najde 

svoj konceptualni aparat in kako lahko subjekt v kreaciji odkrije izhod iz labirinta melanholije.  

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                                      Klinični primer:  

 

 Objekt-razlog želje                                                                         Bolečine v glavi  

 Umetnost kot histerija 

 Filozofija kot obsesivna nevroza  
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ŽIVETI, LJUBITI, ANALIZIRATI  

Seminar VI 

 

24. februar 2019 

 

Seminar bo v ospredje postavil konec analize in prehod analizanta na pozicijo psihoanalitika. 

Sposobnost ljubiti in delati, s katerima je Freud zaznamoval zaključek analitične procedure, 

na tem mestu proizvedeta trenutek osvoboditve od bolečine simptoma ter odpreta možnost 

za kreacijo in post-analitično rekonstrukcijo življenja.  

Kaj pomeni biti lacanovski psihoanalitik? Kaj opredeljuje pravilnost njegovega ravnanja? V 

čem je moč izkustva psihoanalize in kako lahko ta po svojem izteku proizvede tudi 

spremembe v svetu? Odgovori najdejo svoje osišče v Lacanovi zastavitvi psihoanalitičnega 

dejanja.  

 

Lacanove konceptualne orientacije:                                                      

 

 Psihoanalitično dejanje (fr. acte analitique) 

 Prehod (fr. la passe) 

 Konec analize: nova ljubezen  

 


