
                   
 
 
 

 

 
 

 

Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega 

svetovanja  

 

Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja (v 

nadaljevanju Kolegij) smo spomladi 2016 v Ljubljani ustanovile Fakulteta za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), Teološka fakulteta Univerze v 

Ljubljani (TeoFLj) in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), ki trenutno v 

Sloveniji edine izvajajo akademsko izobraževanje iz psihoterapije in svetovanja, skupaj z Odprtim 

inštitutom za psihoterapijo (OIP), Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 

(ZZDTS), Društvom študentov psihoterapije Slovenije (DŠPTS), Združenjem za psihosocialno 

svetovanje in psihoterapijo Slovenije (PSIP) in Društvom za pomoč osebam z depresijo in 

anksioznimi motnjami DAM (DAM)  

 

19. 7. 2016 smo v Ljubljani podpisali Dogovor o medsebojnem sodelovanju za zakonsko ureditev 

psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji. Menimo namreč, da je sprejem zakona o 

psihoterapiji glede na kaotične razmere, ki škodijo predvsem prejemnikom psihoterapevtskih in 

svetovalnih storitev, iz etičnih razlogov več kot nujen. 

 

S sodelovanjem na različnih področjih (strokovnem, z mediji, ministrstvi, vlado in drugimi), ki je 

bilo potrjeno na Kolegiju, stremimo k ureditvi pravne podlage za opravljanje psihoterapevtske in 

svetovalne dejavnosti zaradi: 

 

- uveljavitve psihoterapije in psihosocialnega svetovanja kot akademskih znanstvenih disciplin in 

samostojnih poklicev; 

- ureditve področja psihosocialnega svetovanja v okviru tako zakonsko urejene psihoterapije; 

- urejanja trenutnih razmer na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja še pred 

sprejetjem zakona o psihoterapiji; 

- zaščite psihoterapevtov, svetovalcev in uporabnikov psihoterapevtskih ter svetovalnih  storitev; 

- zaščite pred šarlatanstvom in zlorabami samooklicanih strokovnjakov; 

- zmanjšanja sive ekonomije; 

- spodbujanja  razvoja psihoterapije na različnih področjih (npr. povečane možnosti 

samozaposlovanja); 

- kvantitativnega povečanja psihoterapevtskih storitev; 

- izboljšanja kvalitete ponujenih storitev; 

- izboljšanja dostopnosti do psihoterapevtskih in svetovalnih storitev uporabnikom; 

- vključevanja v sodobne evropske tokove: zakon o psihoterapiji je sprejelo že osem evropskih 

držav; 

- preprečitve poskusov, da bi en psihoterapevtski pristop (npr. psihoanalitska terapija) ali ena 

poklicna skupina (npr. klinični psihologi ali psihiatri) dobila a priori privilegiran položaj; 



                   
 
 
- zagotovitve visoke znanstvene ravni tega poklica in za zaščito standardov in normativov tega 

poklica, ki so v evropskih deželah že dogovorjeni;  

- registracije poklica, ki ga bo mogoče doseči po različnih poteh, ki so se v Sloveniji že razvile, npr. 

po poti rednega in izrednega univerzitetnega študija v skladu z bolonjsko reformo in po izven 

akademskih poteh, ki upoštevajo evropske standarde (npr. standarde Evropske diplome iz 

psihoterapije);  

- zagotovitve nadaljnjega razvoja različnih psihoterapevtskih pristopov in postopkov. 

 

Vladne strukture je potrebno spodbuditi, da aktivirajo delovno skupino, v kateri bodo predstavniki 

relevantnih organizacij na področju psihoterapije in svetovanja. Da bi pospešili postopek priprave 

zakona o psihoterapiji in vzbudili zanimanje javnosti, je potrebno organizirati različne javne 

aktivnosti (npr. posvet na temo zakona o psihoterapiji) z vključitvijo širše javnosti in medijev in 

začeti postopke za ustanovitev Zbornice psihoterapevtov in svetovalcev Slovenije, ki bo delovala 

kot zametek strokovne zbornice z javnimi pooblastili in bo vključevala vse relevantne subjekte s 

področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji. 

 

Kolegij v svojih prizadevanjih za normativno ureditev psihoterapije in psihosocialnega svetovanja 

izhaja iz naslednjih ključnih izhodišči: 

 

1. Psihoterapija in psihosocialno svetovanje sta samostojni znanstveni področji, njuno 

opravljanje predstavlja samostojna poklica.  

2. Izobraževanje iz psihoterapije in psihosocialnega svetovanja se izvaja na visoki, 

kvalificirani in znanstveni ravni.  

3. Zajamčena mora biti raznovrstnost psihoterapevtskih in svetovalnih pristopov, ki so 

znanstveno utemeljeni.  

4. Popolna izobrazba na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja obsega teorijo, 

osebno izkušnjo in psihoterapevtsko oziroma svetovalno prakso pod supervizijo. 

5. Izobraževanje iz psihoterapije in psihosocialnega svetovanja se lahko izvaja kot neposredni 

fakultetni študij ali kot študij za drugi poklic preko različnih predizobrazb, zlasti prek 

humanističnih in družbenih ved. 

 

Krajši opisi članic Kolegija 

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) 
je del mednarodne mreže Univerze Sigmunda Freuda z matico na Dunaju in podružnicami v Parizu, 

Berlinu,  Milanu in Lienzu. Poleg ostalih študijskih programov omogoča dodiplomski in magistrski 

študij psihoterapevtske znanosti. V okviru fakultete deluje tudi Psihoterapevtska ambulanta, kjer 

študentje ob superviziji učiteljev izvajajo psihoterapevtsko prakso. Zahteve študija dosegajo in celo 

presegajo evropske kriterije za izobraževanje iz psihoterapije za samostojen poklic.  

 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (TeoFLj) je ena od petih ustanovnih fakultet Univerze v 

Ljubljani. Poleg ostalih študijskih programov se izvaja tudi program izpopolnjevanja, magistrski in 

doktorski študij iz zakonske in družinske terapije. S tem se pridružuje evropskim in ameriškim 

univerzam, ki se s svojimi programi osredotočajo na usposabljanje na osnovi znanstvenih raziskav. 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je v letošnjem letu praznovala desetletnico 

obstoja. Poleg ostalih študijskih programov se na fakulteti izvaja študij psihosocialne pomoči prve 



                   
 
 
in druge stopnje ter psihoterapevtsko propedevtiko.. V okviru fakultete deluje tudi Nacionalni 

inštitut za psihoterapijo (NIP), ki se usmerja na praktično izvajanje psihosocialnega svetovanja ter 

raziskovalno dejavnostjo, s čimer se povezuje nacionalno akretitiran študij na visokošolskem nivoju, 

prakso ter raziskovanje v zaključeno celoto.  

 

Odprti inštitut za psihoterapijo (OIP) povezuje psihoterapevte različnih pristopov, ki jih druži 

raziskovanje človekovega duha in začudenost nad mogočnostjo psihičnega sveta. V okviru inštituta 

nudijo psihoterapevtsko pomoč in razne oblike izobraževanja. 

 

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS) je samostojno strokovno 

združenje, ki je bilo ustanovljeno z namenom zagotavljanja strokovnosti, kakovosti in etičnosti 

izvajanja zakonske in družinske terapije, nudenja strokovne podpore in izobraževanja (mednarodni 

kongresi, študijski dnevi) in urejanja zakonskih podlag za delo zakonskih in družinskih terapevtov. 

 

Društvo študentov psihoterapije Slovenije (DŠPTS ) združuje študente psihoterapije, ki se 

izobražujejo na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 

Osrednji cilj društva je povezovanje študentov psihoterapije med seboj ter zavzemanje za razvoj in 

izboljšanje pogojev študija psihoterapije. Z namenom ozaveščanja širše javnosti o psihoterapevtski 

dejavnosti organizirajo razna predavanja, posvete in delavnice. 

 

Združenje za psihosocialno svetovanje in psihoterapijo Slovenije (PSIP) so ustanovili študenti 

FUDŠ v Novi Gorici, ki si prizadevajo približati področje psihosocialnega svetovanja in 

psihoterapije širši javnosti, tako strokovnjakom kot uporabnikom. V ta namen organizirajo različna 

izobraževanja, posvete in okrogle mize. 

 

Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM (DAM) so ustanovili ljudje, 

ki so se v življenju tudi sami srečali z depresijo in anksioznimi motnjami in okusili bolečino, ki jo 

prinesejo. Namen društva sta pomoč in podpora osebam, ki trpijo ali so trpele, za katero koli obliko 

anksioznih motenj in depresije ter njihovim sorodnikom in podpornim osebam. Poslanstvo društva 

je, da združuje ljudi in jih spodbuja, da si medsebojno pomagajo in tako lažje nosijo breme 

anksioznih motenj. V ta namen so postavili spletno stran, forum, center, kjer posamezniki s 

tovrstnimi težavami lahko pridejo v stik z drugimi osebami s podobnimi izkušnjami, izdajajo pa tudi 

tiskano gradivo, knjige. 

 

Kontaktna oseba: 

 

Mag. Miran Možina, uradni zastopnik Kolegija, 041748812, miranmozina.slo@gmail.com 

 

Linki do gradiv: 

 

Gradivo za normativno ureditev psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji 

 

Miran Možina: Tako mladi pa že psihoterapevti: Akademizacija psihoterapije v Sloveniji in 

neposredni študij psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani 

 

Slike iz svečanosti ob podpisu Dogovora o sodelovanju za normativno ureditev psihoterapije in 

mailto:miranmozina.slo@gmail.com


                   
 
 
psihosocialnega svetovanja, 19. 7. 2016 v Ljubljani 

 

Poročilo o Posvetu o normativni ureditvi psihoterapije v Slovenji, 13. 10. 2016 v prostorih 

Državnega sveta v Ljubljani 

 

Katja Knez Steinbuch Končno je dozorel čas za zakonsko ureditev psihoterapije, poročilo o Posvetu 

o normativni ureditvi psihoterapije v Sloveniji, 13. 10. 2016 
 


