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5. 10. 2017 ob 18.00
Dr. Renata Salecl
Zanikanje in ignoranca

Prijavljam se na predavanja, ki jih Lokalna akcijska
skupina in šola organizirata za starše, sorodnike in
prijatelje dijakinj in dijakov Gimnazije Škofja Loka.
Na predavanja se lahko prijavi tudi več kandidatov
(oba od staršev, stari starši …).
Ime in priimek udeleženca/udeležencev (napišite s
tiskanimi črkami):
____________________________________________
____________________________________________
Ime in priimek ter razred dijaka:
____________________________________________
Obkrožite:
a. Prijavljam/-o se na vsa tri predavanja.
b. Prijavljam/-o se na naslednje predavanje:
____________________________________________
____________________________________________
Podpis: ___________________
(Če napišete svoj elektronski naslov, vas bomo pred
posameznim predavanjem z elektronsko pošto
spomnili na predavanje.)
E-naslov:_________________________________

Kaj se je zgodilo z našo pozornostjo v času “postresnice”? Zakaj tako hitro ignoriramo dejstva in
zapremo oči pred neprijetnimi informacijami?
Ignoranca in zanikanje sta danes vseprisotna.
Razgovor o strasti do nevednosti bo pokazal, da na
slednjo prevečkrat gledamo kot na nekaj negativnega.
Obstaja namreč vrsta situacij, kjer je ignoranca
posamezniku v korist. Če drugega ne, za ljubezen še
vedno drži, da ji koristi kanček slepote.

11. 1. 2018 ob 18.00
Dr. Sanela Banović
Skrb za zdravo zadovoljstvo ni luksuz
Skupina strokovnjakov je napovedala, da bo leto 2020
leto depresij. Predavateljičin glavni cilj in želja je, da
strokovnjaki ne bi imeli prav. Zakaj bi moralo biti
tako? Zakaj prelagamo odgovornost in sprejemamo
takšne misli za svoje? Ni nam treba. Lahko je drugače.
Gandi je z besedami, brez enega naboja in s tem, kar
je živel, spremenil vse. Dobra beseda je najmočnejše
orodje. Enako je toksična misel katastrofa.
Saneli Banović se zdi zelo zanimivo, da smo si takoj
pripravljeni kupiti novo obleko, ker nas lahko drugi
vidijo v njej, v toplice pa ne gremo, saj nas tam redko
kdo lahko sreča. Bolnikom polaga na srce naj si
privoščijo dopust, naj gredo na sanjske počitnice, pa
po navadi ne gredo, ker imajo ves čas še nekaj za

narediti. Ko pa zbolijo, pa prosijo zdravnike, naj jim
pomagajo, naj predpišejo zdravila. Dr. Banovićevi je
žal, da je tako in v predavanjih uči, kako poskrbeti za
lastno zadovoljstvo in srečo. Pravi, da ni časa za
prelaganje odgovornosti na druge, saj je življenje je
premiera, ni ponovitve. Živeti ga je treba danes.

1. 3. 2018 ob 18.00
Karel Gržan
Biti srečen ni dobitek, ampak odločitev
Sreča ni samoumevni dobitek – je sad prepoznavanja
in sprejemanja določenih zakonitosti po katerih
vstopamo v nove razsežnosti zadovoljstva v
(so)bivanju. Kako pristopati otroku, da bo v realnosti
bivanja doživljal svoje življenje kot dobro in
zanimivo/vznemirljivo priložnost, bo tema našega
srečanja.

Prof. dr. Renata Salecl
je po izobrazbi filozofinja in sociologinja, je redna
profesorica in raziskovalka na Inštitutu za
kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
ter gostujoča profesorica na več tujih univerzah.
Redno predava na višji šoli Brickbeck v Londonu ter je
gostujoča profesorica na uglednih univerzah v Veliki
Britaniji in ZDA. Napisala je deset knjig, ena med njimi
je bila prevedena v trinajst jezikov, in več kot petsto
člankov doma in v tujini. Njena odmevna dela imajo
teoretsko in uporabno vrednost, saj pravo,
sociologijo, kriminologijo in filozofijo spretno
povezujejo z genetiko, nevrologijo in psihoanalizo. Pri
tem kritično opozarja na nevarnost uporabe izsledkov
nevroznanosti v zvezi s pravnimi postopki in
odločanjem. Na vseh področjih, s katerimi se ukvarja,
ustvarja nova spoznanja in nove metode analize.
Renata Salecl je bila 1. 7. 2017 izvoljena za izredno
članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti!

PREDAVANJA ZA STARŠE
Karel Gržan
je magister teologije in doktor znanosti s področja
literarnih ved. Pri 18 letih je vstopil v red bratov
kapucinov, ker je verjel v izročilo svetega Frančiška in
želel svoje življenje posvetiti razdajanju revnim in
nemočnim. Kot duhovnik in kaplan v več župnijah na
širšem Štajerskem je odgovarjal na stiske časa in ljudi,
ki so vstopili v njegovo življenje. Ukvarjal se je tudi s
problematiko zasvojenosti in na Razborju pod Lisco
ustanovil Don Pierinovo komuno za odvisnike in
pozneje za odvisnice, prvo in edino tovrstno dekliško
skupnost v Sloveniji. Kot doktor literarnih znanosti je
avtor številnih knjig, kot amaterski arheolog je odkril
pomenljive megalitske strukture na širšem območju
Slovenije, dolga leta je predano raziskoval zgodbo o
Veroniki Deseniški in Frideriku. Veliko potuje po
Sloveniji in predava o medčloveških odnosih,
odpuščanju in o tem, kako ljubiti človeka v njegovi
resničnosti.
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Dr. Sanela Banović
je diplomirala na medicinski fakulteti v Sarajevu, od
leta 2011 pa je zaposlena v Kliničnem centru Ljubljana
na gastroenterološkem oddelku. Redno se dodatno
izobražuje in usposablja iz psihologije in psihoterapije,
med drugim je opravila šestmesečni dopolnilni študij
psihiatrije v ZDA. Pri svojem delu si želi, da bi ljudje
več uživali.
Zanima jo vpliv sreče in zadovoljstva v življenju na
psiho-fizično zdravje in hormonsko ravnovesje v
telesu. Želi, da bi ljudje ozavestili pomen stremljenja k
pozitivnem načinu razmišljanja, zadovoljstvu,
druženju in gibanju, za kar pa se je potrebno naučiti
skrbno poslušati samega sebe. Njena največja strast
je govoriti o emocionalnih možganih.
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Predavanja bodo v predavalnici Gimnazije
Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka.
V primeru spremembe vas bomo obvestili.

Zloženko pripravila Saša Bogataj Suljanović,
šolska svetovalna delavka na Gimnaziji Škofja Loka

