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MOŽNOST NAJEMA 

NOVOOPREMLJENIH PROSTOROV ZA PSIHOTERAPEVTE, PSIHOLOGE 

IN PSIHOSOCIALNE SVETOVALCE 

 

Psihoterapevtska ambulanta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani je v maju 2019 preselila svoje nove prostore na Trubarjevo cesto 65, v 

Ljubljani.  

V prostorih Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana se izvaja psihoterapevtska, psihološka 

in psihosocialna svetovalna in izobraževalna dejavnost. 

Prostori Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana bodo s septembrom 2019 na voljo tudi za 

najem. 

 

SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65 v Ljubljani (foto: J. Možina) 
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POGOJI NAJEMA TERAPEVTSKIH PROSTOROV 

Najemniki terapevtskih prostorov oz. izvajalci storitev morajo biti usposobljen za dejavnosti, 

ki jih bodo izvajali v najetih prostorih. 

Najemniki prostorov lahko prostor najamejo za kratkoročno ali dolgoročno opravljanje 

storitev. 

Najemniki prostor za najem podpišejo pogodbo o najemu v kateri se opredelijo pogoji najema. 

 

 

CENIK NAJEMA TERAPEVTSKIH PROSTOROV 

Cena najema terapevtske sobe je 9 eur na uro. Cena se prilagodi glede na obseg in pa čas 

(dopoldan, popoldan) v katerem najamete terapevtsko sobo. 

 

 

DOSTOP IN UPORABA TERAPEVTSKIH PROSTOROV 

Dostop do Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana je omogočen tako z mestnim 

avtobusom (npr. avtobus št. 5) kot z osebnimi vozili. Parkiranje je urejeno v ulicah ob 

Trubarjevi cesti ter v parkirnih hišah v okolici. 

Dostop do terapevtskih prostorov je urejen s ključem, ki ga prejmete ob podpisu pogodbe.  

Več podatkov o lokaciji na povezavi. 
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 1 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

V bližini vhoda se v pritličju stavbe SFU Ljubljana nahaja terapevtski prostor št. 1. Zaradi  

dostopnosti je ta še posebej primeren za izvajanje individualne psihoterapije z osebami z 

motnjo v gibalnem razvoju, gibalno oviranimi ali poškodovanimi osebami ter osebami, ki težko 

hodijo. V terapevtskem prostoru se kljub manjši površini nahajata dva udobna naslonjača z 

manjšo mizo ter stoječo lučjo, ki ustvari prijeten ambient.  
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 2 

 

 

(foto: Miha Možina) 

Terapevtski prostor št. 2 je zaradi svetlosti in zračnosti primeren za izvajanje psihoterapije, 

kjer se poleg zaupnega pogovora uporabljajo kreativni mediji. Poleg udobnega kavča in dveh 

terapevtskih naslonjačev, se v prostoru nahaja več zložljivih stolov ter pester izbor 

pripomočkov, ki so še posebej primerni za izvajalce sistemske psihoterapije. Večji prostor je 

poleg individualne in partnerske terapije idealen za izvajanje družinske terapije, v njem pa so 

dobrodošle tudi skupine.  
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 3 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

Zračen prostor terapevtskega prostora št. 3 lepo dopolnjuje oprema v rumeno-sivi 

kombinaciji, ki dodatno pripomore k svetlosti in občutku domačnosti prostora. Posebnost 

prostora je vgrajen sistem za spremljanje psihoterapije v živo, ki kljub opazovanju omogoča 

nemoteno izvajanje terapevtskega procesa v sosednjem terapevtskem prostoru. Sistem je 

mogoče uporabljati le z vnaprejšnjih dogovorom in je namenjen študijskemu procesu ter 

raziskovalni dejavnosti na SFU Ljubljana. Opremljenost in pripomočki v prostoru omogočajo 

izvajanje večine psihoterapevtskih pristopov in oblik psihoterapije.  
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 4 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

Terapevtski prostor št. 4 je odlična izbira za izvajanje klasičnih psihoanalitičnih setingov. 

Prostor je manjši, a kljub temu primeren za izvajanje individualne, partnerske ali družinske 

psihoterapije. Velika okna ugodno vplivajo na počutje v prostoru. 
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 5 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

Lepo urejen in opremljen terapevtski prostor št. 5 je odličen za izvajanje sistemske 

psihoterapije in drugih psihoterapevtskih pristopov, ki vključujejo uporabo kreativnih medijev. 

Prostor omogoča mirno in varno izvajanje vseh oblik terapevtskih storitev in sprejme tudi 

manjše skupine.  
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 6 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

V terapevtskem prostoru št. 6 vas bo navdušil predvsem ambient, kateremu poleg okusne 

notranje opreme, pripomore umirjenost barv in vsebinsko bogata knjižna polica. Velikost 

prostora omogoča izvajanje individualne, partnerske in družinske psihoterapije, udobno 

ležišče pa je še posebej primerno za izvajanje klasičnih psihoanalitičnih setingov.  
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 7 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

Terapevtski prostor št. 7 je primeren za večino psihoterapevtskih pristopov in oblik terapije 

(individualno, partnersko in družinsko). Kombinacija lesenega pohištva in velikih oken daje 

prijeten občutek domačnosti in topline. V prostoru se poleg udobnega kavča nahajata dva 

terapevtska stola ter pestra izbira izraznih igrač in figur.   
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TERAPEVTSKI PROSTOR št. 8 

 

 

(foto: Miha Možina) 

 

Svetel in okusno opremljen terapevtski prostor št. 8 vas bo navdušil s pogledom na Trubarjevo 

ulico, eno najstarejših ljubljanskih ulic. Prostor je primeren za izvajanje individualne, 

partnerske in družinske psihoterapije. Poleg udobnega kavča, dveh terapevtskih stolov in 

manjše mizice, je prostor opremljen z več pripomočki za izvajanje psihoterapije, kjer se 

uporabljajo kreativni mediji.   

 


