
  
 

Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju  

psihoterapije in psihosocialnega svetovanja 

 

 

Ljubljana, 26. 9. 2016 

 

 

Spoštovani, 

 

19. julija 2016 so se tri fakultete, ki v Sloveniji ta čas edine izvajajo študijske programe s področja 

psihoterapije in svetovanja, to so Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (TeoF), Fakulteta za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) in Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), povezale in podpisale memorandum o sodelovanju z 

namenom, da spodbudijo in pospešijo proces normativne ureditve psihoterapevtske in svetovalne 

dejavnosti v Sloveniji. Eden prvih dogodkov v tem nizu je  

 

Posvet o normativni ureditvi psihoterapije v Sloveniji, 

ki bo dne 13. 10. 2016 ob 10. uri v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani. 

 

Vabimo vas, da se posveta udeležite in s svojim sodelovanjem prispevate v mozaik urejanja 

psihoterapevtske dejavnosti (program je v prilogi). S tem v zvezi dovolite še nekaj podatkov. 

 

Področje psihoterapije v Sloveniji je v razmahu, potrebe po psihoterapevtskih storitvah so vse večje, 

normativna ureditev tega področja pa je v celoti izostala. V obdobju 2006 - 2010 je Ministrstvo za 

zdravje že prepoznalo potrebo po ureditvi tega področja, zato je imenovalo Delovno skupino za pripravo 

zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je pripravila delovno gradivo za zakon do točke javne razprave, 

a so bile, žal, s prihodom novega ministra sredi leta 2010 vse te aktivnost zaustavljene.  

 

V Sloveniji je v zadnjih desetih letih steklo izobraževanje s psihoterapevtskimi vsebinami kar na treh 

fakultetah, edukacijo iz psihoterapije pa izvajajo v okviru različnih strokovnih asociacij različna 

strokovna združenja, ki se povezujejo z istovrstnimi asociacijami v mednarodnem prostoru. Tako imamo 

ta hip v Sloveniji mnogo različnih oblik edukacije, poklic psihoterapevt ni registriran in pogoji za 

njegovo opravljanje niso določeni, zato ga lahko opravljajo tudi tisti, ki nimajo ustreznega znanja in 

kompetenc.  

 

Izvajanje psihoterapevtske dejavnosti je prepuščeno pretežno privatni iniciativi samoplačniško. V 

okviru zdravstva pa se psihoterapevtska dejavnost izvaja pod okriljem psihiatrov ali kliničnih 

psihologov, ki so se za to dejavnost dokvalificirali po različnih poteh, v nekaterih primerih pa se žal tudi 

niso. Ta situacija je za človeka, ki rabi psihoterapevtsko pomoč nepregledna, nezaščiten pa ni niti 

izvajalec, še manj pa koristnik psihoterapevtskih storitev. 

 

Skupno vsem, ki se ukvarjamo s psihoterapijo, je spoznanje, da je psihoterapevtsko področje potrebno 

normativne ureditve, razhajanja pa se začnejo pri pogledu na to, kakšna naj bo ta ureditev. V Delovni 

skupini za zakon so različni deležniki že uspeli uskladiti poglede in zapisati rešitve v zakonski tekst, 

zato verjamemo, da je s konstruktivnim dialogom mogoče strniti vrste in prispevati k ureditvi področja. 

 

S spoštovanjem, 

 

Zastopnik Kolegija 

Mag. Miran Možina 

 


