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SLOVENSKA PSIHOTERAPIJA NA PRELOMNICI 
 

Povzetek 

 

Najprej prikažem nekatere razlike med poklici psihiater, psiholog in psihoterapevt ter podam 

definicijo psihoterapije. Nadaljujem s telegrafskim prikazom zgodovine slovenske 

psihoterapije, da bi lažje razumeli njeno sedanje prelomno obdobje, h kateremu je v zadnjih 

desetih letih odločilno prispevala tudi Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP).  Dva 

njena trenutno najpomembnejša prispevka sta: sodelovanje v pripravah za zakonsko ureditev 

psihoterapije in uvajanje fakultetnega študija psihoterapije takoj po maturi.  

 

Uvod 

 

Slovenska psihoterapija, ki se povezuje s sodobnimi evropskimi in svetovnimi tokovi
3
, se 

nahaja na pomembni prelomnici: vedno bolj se namreč uveljavlja kot samostojna znanstvena 

disciplina in kot samostojen poklic. Na družbeni ravni gre za zahteven prehod od marginalne 

v avtonomno družbeno dejavnost, ki nujno zahteva tudi sodoben zakon o psihoterapevtski 

dejavnosti in fakultetni študij po bolonjski shemi. Ni več daleč čas, ko se bo v paleti ti. 

pomagajočih poklicev tudi v Sloveniji (kot se je to že zgodilo po nekaterih evropskih državah) 

psihoterapevt postavil ob bok poklicem kot so psiholog, zdravnik oz. psihiater, socialni 

delavec, socialni in specialni pedagog, delovni terapevt idr. Po drugi strani se z uvajanjem 

fakultetnega študija psihoterapije v Sloveniji (jeseni 2006 začenja prva generacija študentov) 

napoveduje svež veter v vrstah slovenskih psihoterapevtov, saj se bo povečal podmladek. 

Hkrati pomeni ta študij spodbudo za razvoj psihoterapevtske znanosti in bolj odločen vstop 

psihoterapije v akademski svet. Vse te spremembe slovenske psihoterapije so povezane z 

dogajanjem v evropskem prostoru, še posebej v državah evropske unije, kjer v Bruslju v 

okviru platform za organiziranje novih poklicev, potekajo tudi aktivnosti za reguliranje 

poklica psihoterapevt v državah EU. 

 

Razlike med psihiatrom, psihologom in psihoterapevtom 

 

V javnosti se pri nas še vedno mešajo predstave o poklicih psihiatra, psihologa in 

psihoterapevta
4
, zato je morda dobro začeti s pojasnilom, katere so temeljne razlike med njimi 

in katere posebnosti oziroma kvalitete psihoterapije so tiste, na podlagi katerih se zdi 

smiselno, ali še več, celo nujno vzpostaviti psihoterapijo kot samostojno znanost in poklic 

psihoterapevta kot samostojni poklic. 

 

Nekatere razlike postanejo jasne že, če si pogledamo poti izobraževanja do teh treh poklicev. 

Psihiater lahko postane le tisti, ki je najprej doštudiral medicino (trenutno traja ta študij pri 

nas šest let) in potem specializira psihiatrijo (še štiri leta). Štiriletni študij psihologije pri nas 

poteka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete (FF) v Ljubljani, po zaključku pa so 
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možne tri specializacije: za klinično psihologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 

specializacija za klinično psihološko svetovanje in specializacija za šolsko psihologijo na FF. 

Za psihoterapevta pa do zdaj ni bilo možno študirati takoj po maturi (ta možnost se je na 

svetu prvič odprla oktobra 2005 v okviru Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju), ampak le 

kot drugi poklic, torej je moral kandidat prej imeti visokošolsko (ali vsaj višješolsko) 

diplomo. Izobraževanje za psihoterapevta kot drugi poklic po evropskih kriterijih je po 

obsegu in zahtevnosti enakovredno fakultetnemu študiju, saj traja najmanj sedem let: najprej 

ti.  propedevtika (najmanj 1350 ur, porazdeljenih v času najmanj 3 let) in nato specialna 

edukacija iz ene od terapevtskih modalitet, npr. psihoanaliza, geštalt, sistemska terapija 

(najmanj 1400 ur, porazdeljenih v času najmanj 4 let). 

 

Če vzamem sebe kot primer, sem se že kot študent medicine navdušil nad psihoterapijo in v 

tej izbiri zagledal svoje poklicno poslanstvo. Od vseh specializacij se mi je zdela najbližja 

psihoterapiji psihiatrija, zato sem se po končanem študiju medicine vzporedno s specializacijo 

psihiatrije vključil še v petletno izobraževanje iz psihoterapije (v osemdesetih v Evropi še ni 

bilo študija propedevtike, ampak si se lahko neposredno vključil v specialno edukacijo v eni 

od psihoterapevtskih šol), kar sem počel v prostem času in na svoje stroške. Nagrada za velik 

vložek pa so bila zame nova teoretična znanja in nove veščine za terapevtsko delo z ljudmi. 

Po eni strani mi je študij medicine vtisnil globok pečat, saj mi je dal veliko znanja o 

človekovem telesu in bil sem prav fasciniran nad sodobnimi odkritji molekularne biologije, 

imunologije in genetike. Še danes se živo zanimam za ta področja, ki so v devetdesetih 

prispevala k velikemu razcvetu nevroznanosti
5
, in za njihovo integracijo v okviru 

psihoterapevtske znanosti. Po drugi strani sem v primerjavi s psihoterapevtskim vse bolj 

odkrival ozkost medicinskega modela, ki se je preveč zožil v redukcijski biologizem in 

objektivistični materializem. Glavni fokus medicinskih posegov je bilo telo kot stroj, ki se ga 

da popravljati z vedno bolj sofisticiranimi tehnologijami. Čeprav smo se hkrati učili definicije 

zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, ki nas je opozarjala, da naj bi zdravniki prispevali 

k biopsihosocialnemu zdravju naših pacientov, se je psihosocialna dimenzija v našem študiju 

izgubila. Upal sem, da bo bolj prisotna v psihiatriji, a tam me je čakalo novo razočaranje – 

prepolni oddelki psihiatrične bolnice in prepolne psihiatrične ambulante, kjer s(m)o psihiatri v 

glavnem predpisovali zdravila, saj smo imeli zelo malo časa za neposreden stik s pacienti 

(večinoma merjen v minutah) in njihovimi bližnjimi. Medtem pa sem v okviru 

psihoterapevtskega izobraževanja spoznaval, kako zahtevno je učenje o tistem, kar je večina 

zdravnikov (in tudi številni psihiatri) smatrala za lahko in samoumevno – namreč kako 

vzpostavljati in razvijati terapevtski odnos s pacienti. Med psihiatri je bila le manjšina, ki se je 

temeljito izobraževala iz psihoterapije. Tako kot meni se jim je dogajalo, da so si za 

psihoterapevtsko delo lahko pomagali le z majhnim delom tistega, kar jim je dal študij 

medicine
6
. Na podlagi te izkušnje se zato veselim in z vsemi svojimi močmi podpiram, da 

bodo v prihodnosti (že od letošnje jeseni tudi v Sloveniji) lahko mladi ljudje takoj po maturi 

izbrali psihoterapijo tudi kot svoj prvi poklic in se tako izognili študiju vsebin, ki so za 

psihoterapijo nepomembne. Niti študij psihologije niti medicine namreč nista (dovolj) dobri 
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izhodišči za študij psihoterapije, ki je tako glede vsebin, predvsem pa glede integracije sebi 

lastnih in interdisciplinarnih znanj samosvoj
7
.  

 

Študij psihoterapije pa ima še eno posebnost oz. kvaliteto, ki ga bistveno razlikuje od študija 

psihologije, medicine in drugih pomagajočih poklicev. Obvezni del študija psihoterapije je 

namreč ti. učna psihoterapija (delo na sebi,osebnostna rast, osebna izkušnja), v kateri študenti 

preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost 

študija psihoterapije (in bila lahko bila dober zgled drugim pomagajočim poklicem), saj 

pomeni, da  mora bodoči psihoterapevt izkusiti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč 

doživljali njegovi klienti.   

 

Definicija psihoterapije 
 

Nadaljnje razlike med tremi poklici se seveda pokažejo v njihovi praksi oz. v definicijah le te. 

Obstaja več definicij psihoterapije, saj je z definicijami širokih področij vedno križ: če so 

kratke, veliko izpustijo, če so dolge in bolj vključujoče, pa postanejo neuporabne ravno zaradi 

prevelikih specifičnosti, ki razvodenijo splošno jedro. Torej tvegajmo in si poglejmo eno od 

relativno kratkih definicij psihoterapije: »Psihoterapija je  naučeno, celostno, zavestno in 

načrtovano obravnavanje psihosocialno in  psihosomatsko pogojenih duševnih motenj in 

bolezenskih stanj z znanstveno utemeljenimi psihoterapevtskimi metodami  v interakciji  ene 

ali več obravnavanih oseb z enim ali več psihoterapevti. Cilj obravnave je olajšati ali odpraviti 

simptome, spremeniti moteče drže in vedenjske vzorce ter podpirati osebnostno rast in zdravje 

obravnavanih.«
8
 Freud, še danes med laiki najbolj znani psihoterapevt, je tvegal še precej bolj 

kratko definicijo: psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Freud in mnogi začetniki 

psihoterapije so bili zdravniki in so v psihoterapiji videli nov način zdravljenja duševnih 

motenj, kar psihoterapija še danes je, je pa hkrati postala še mnogo več. V razvitih državah se 

samo okoli 10 % psihoterapije dogaja v okviru zdravstvene dejavnosti, kjer so duševne 

motnje njen glavni fokus, zelo uporabne pa so psihoterapevtske metode pri najrazličnejših 

čustvenih, odnosnih in komunikacijskih problemih med ljudmi, ki jih medicinske klasifikacije 

duševnih motenj ne vključujejo (npr. v okviru zakonske in družinske terapije, skupinskih 

oblik terapije,  organizacijskega svetovanja in coachinga). Tudi v Sloveniji se je razvila pestra 

paleta psihoterapevtskih pristopov in praks
9
. 

 

Da je slovenska psihoterapija prišla do zgoraj omenjene prelomnice in da se ji odpirajo 

možnosti, da prestopi na novo kvalitativno raven, je rezultat dolgoletnega razvoja, ki ga bom 

na kratko prikazal v nadaljevanju.  
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Slovenska psihoterapija včeraj in danes
10

 

 

Z malo humorja lahko razvoj slovenske psihoterapije do danes grobo razdelimo v štiri faze: 

faza zamujenih možnosti, rojstvo slovenske psihoterapije in njena otroška leta, burna 

mladostniška leta in zgodnja odrasla doba. 

 

1 - Faza zamujenih možnosti 

Odločilen začetni razvojni korak v razvoju psihoterapije, ki je bil ob prelomu devetnajstega v 

dvajseto stoletje povezan s Freudom in razvojem psihoanalize, je Slovenija žal kljub bližini 

Dunaja zamudila. Ko se je po prvi svetovni vojni psihoanaliza iz svoje dunajske zibelke hitro 

širila po Evropi, je v Sloveniji nagovorila le nekaj umetnikov (npr. Slavko  Grum, Vladimir 

Bartol), v znanstvenih krogih pa so jo odklanjali (predvsem po »zaslugi« takrat v Evropi 

priznanega slovenskega znanstvenika, nevrologa prof. Šerka). 

 

2 - Rojstvo slovenske psihoterapije in njena otroška leta 

Po nekajletnem obdobju »nosečnosti« v krogih nekaterih psihiatrov in kliničnih psihologov 

(npr. Miloš Kobal, Leopold Bregant, Lev Milčinski) se je, predvsem iz njihove potrebe po 

dodatnem izobraževanju, slovenska psihoterapija rodila leta 1968, ko je bila ustanovljena 

Psihoterapevtska sekcija pri Slovenskem zdravniškem društvu. Ta je v sodelovanju s 

hrvaškimi in srbskimi strokovnjaki predstavljala okvir za prvo sistematično slovensko 

izobraževanje iz psihoterapije, ki je bilo zasnovano kot subspecializacija za psihiatre in 

klinične psihologe. Medtem se je v sedemdesetih »otroški« razvoj slovenske psihoterapevtske 

prakse dogajal predvsem v psihiatričnem dispanzerju v okviru ljubljanske Poliklinike, nato pa 

tudi v dispanzerjih za psihohigieno pri Zdravstvenih domovih (npr. v Mariboru in Kranju). 

Svoje mesto je psihoterapija (predvsem skupinska) našla tudi v programih zdravljenja 

alkoholizma, razmahnila pa se je tudi izdajateljska dejavnost iz psihoterapije v slovenskem 

jeziku (npr. v sedemdesetih izidejo tudi prvi prevodi Freudovih del). 

 

3 – Mladostniška leta 

V osemdesetih letih je po eni strani burno mladostniško obdobje slovenske psihoterapije 

zaznamovala tragična smrt Leopolda Breganta, ki je za nekaj časa ohromila njeno osrednjo 

razvojno linijo, a jo hkrati prisilila v redefiniranje svoje identitete (prehod od neoanalitskih k 

sodobnejšim analitskim pristopom: skupinska analiza, razvojna analitična terapija). Po drugi 

strani se je slovenski prostor vse bolj odpiral drugim psihoterapevtskim modalitetam oz. 

šolam (npr. geštalt terapija, transakcijska analiza, integrativna terapija, realitetna terapija, 

sistemska terapija, logoterapija), ki so se iz posameznih seminarjev s tujimi učitelji postopno 

organizirale v večletna izobraževanja znotraj različnih društev in inštitutov. Vedno več je bilo 

namreč zainteresiranih kandidatov, pretežno iz pomagajočih poklicev, ki so v psihoterapiji 

videli bodisi priložnost za poglobitev poklicne kompetence bodisi alternativno dejavnost, ki 

jim bo dajala več osebnostne izpolnitve. 

 

4 – Zgodnja odrasla doba 

Konec devetdesetih so se mladostniška iskanja slovenske psihoterapije umirila in na 

zemljevidu slovenske psihoterapije sta se izrisali dve še danes najpomembnejši organizaciji 

(obe ustanovljeni leta 1998): Združenje psihoterapevtov Slovenije (ZPS)
11

, ki omogoča 
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včlanitev posameznikom in Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP), ki je povezala 

večino slovenskih društev in inštitutov
12

, ki zagotavljajo zgoraj omenjeno pestrost 

psihoterapevtskih izobraževanj in praks. SKZP je vnesla v slovensko psihoterapijo novega 

duha, s tem ko je spodbudila dialog, sprejemanje, povezovanje in vključevanje različnih 

psihoterapevtskih modalitet. Namesto da bi izgubljali moči v malih rivalstvih
13

 so se člani 

krovne zveze povezali v uveljavljanju skupnih interesov – ZA slovensko psihoterapijo kot 

celoto, za njeno uveljavljanje kot avtonomne dejavnosti v širšem družbenem prostoru. Škoda, 

da med ZPS in SKZP v preteklih letih ni bilo več sodelovanja, vendar sta se obe organizaciji 

uspešno razvijali (in morda tudi nehote spodbujali v konstruktivnem rivalstvu) in se na 

nekaterih bistvenih točkah ujemali, npr.: 

- da se je »psihoterapija razvila v samostojno, strokovno in znanstveno disciplino« 

(Kobal, 2005)  

- da se psihoterapevtsko izobraževanje opravlja na visoki, kvalificirani in znanstveni 

ravni v skladu z evropskimi kriteriji in da ni dobro, da bi se »zabrisala meja med 

tistimi, ki so se za svojo izobrazbo iz psihoterapije trudili mnogo let in med poskusi 

enostavnega in nepopolnega vključevanja v stroko« (Kobal, 2005)
14

; 

- da je »uspešnost psihoterapije strokovno utrjena in potrjena tudi z novimi odkritji o 

delovanju možganov, vse do vpliva genetske strukture« (Kobal, 2005)
15

;  

- da je treba »zaščititi psihoterapevtsko dejavnost v Sloveniji in zelo jasno oddeliti 

poklic  psihoterapevta od splošnih in enostavnih psihoterapevtskih vplivanj, ki pa ne 

izhajajo iz celote mnogoletnega izobraževanja in usposabljanja« (Kobal, 2005)
16

; 

- da je dozorel čas za zakonsko ureditev psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji (Kobal, 

2005).  Tako je razveseljivo, da so junija 2006 pri Ministrstvu za zdravje predstavniki 

obeh organizacij sedli za skupno mizo v okviru Delovne skupine za pripravo zakona o 

psihoterapevtski dejavnosti. Pravno je namreč psihoterapijo kot samostojen poklic z 

                                                                                                                                                         
psihoterapevtov Slovenije, da bi lahko ohranili dolgoletno plodno sodelovanje med zdravniki in psihologi 
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psihoterapevtskem področju tudi več virov kot celotna slovenska psihoterapija. Upoštevajoč slovensko majhnost 

(npr. v večini psihoterapevtskih društev in inštitutov nosi glavno breme do pet zanesenjakov) sem zato prepričan, 

da slovenska psihoterapija lahko uresniči nekatere ključne projekte, ki bodo odločali o njeni kvaliteti (npr. 

akademska, raziskovalna, publicistična dejavnost, pravno urejanje celotnega področja psihoterapije), le če se 

bomo povezali in podpirali in če se ne bomo izčrpavali v »viharjih v kozarcu«. 
14

 Temi kompetentnosti smo posvetili tretje študijske dneve SKZP leta 2003 in izdali zbornik (Bohak, Možina, 

2004). Na naših vsakoletnih strokovnih srečanjih na Rogli in v zbornikih teh srečanj stalno seznanjamo širšo 

(ne)strokovno javnost s standardi psihoterapije, ki temeljijo na  Straßburski deklaraciji in ki so podobni 

standardom ZPS. 
15

 Tudi temi uspešnosti in učinkovitosti psihoterapije smo leta 2002 posvetili drugo strokovno srečanje SKZP in 

izdali zbornik (Bohak, Možina, 2003); 
16

 To zaščitno funkcijo SKZP izvaja s podeljevanjem Slovenske diplome in Evropske diplome iz psihoterapije, 

ki v skladu z evropskimi kriteriji zahtevata, da traja celotna dolžina in obseg splošne in posebne izobrazbe 

najmanj 3200 ur, porazdeljenih v času najmanj 7 let. 

http://marela.uni-mb.si/skzp


zakonom doslej uredilo sedem evropskih držav, v številnih deželah Evropske unije pa 

poteka intenzivno delo za sprejem zakona o psihoterapevtski dejavnosti. 

Ker sem od samega začetka eden osrednjih akterjev SKZP, bom v nadaljevanju prikazal njen 

prispevek k temu, da se je slovenska psihoterapija znašla na pomembni prelomnici v zrelo 

odraslo obdobje. 

 

Prispevek Slovenske krovne zveze za psihoterapijo k razvoju slovenske psihoterapije 

 

Največja novost (ki je tudi v svetovnem merilu revolucionarna), ki jo je SKZP v sodelovanju 

z Univerzo Sigmunda Freuda iz Dunaja prav v letu 2006 vnesla v slovensko psihoterapijo, je 

fakultetni študij psihoterapije takoj po maturi. Preden bom o tem povedal nekaj več v 

zaključku tega sestavka, pa bom na kratko prikazal celotno aktivnost SKZP. Le tako se 

namreč pokaže, da je ta »revolucionarna« novost pravzaprav del evolucije evropske 

psihoterapije, v kateri že okoli deset let aktivno sodeluje tudi SKZP. 

 

SKZP trenutno povezuje osem društev oz. inštitutov, za: transakcijsko analizo, geštalt, 

integrativno, realitetno, sistemsko, izkustveno družinsko, globinsko psihološko terapijo in 

logoterapijo. SKZP je od svojega začetka tesno povezana (kot pooblaščena krovna nacionalna 

organizacija) z Evropsko zvezo za psihoterapijo (EAP = European Association for 

Psychotherapy). Zato  sprejema Straßbursko deklaracijo o psihoterapiji
17

, ki jo je sprejel 

dober ducat psihoterapevtov iz  Avstrije, Nemčije in Švice na ustanovni seji EAP leta 1990 v 

Straßburgu. EAP je v poldrugem desetletju prerasla v močno gibanje, v katerega je preko 

svojih poklicnih združenj – delno pa tudi preko individualnega članstva - vključenih preko 

100.000 psihoterapevtov, Straßburska deklaracija pa ostaja še vedno njena magna charta: 

sečišče njenih prizadevanj za psihoterapijo kot samostojen in svoboden poklic na visoki 

znanstveni ravni. 

 

Prav dialog okoli Straßburske deklaracije, ki ga je predstavnik Slovenije v EAP, Janko Bohak, 

sredi devetdesetih sprožil v okviru priprav za ustanovitev SKZP, je pokazal, da je tudi za 

večino slovenskih psihoterapevtskih društev in inštitutov to lahko skupno izhodišče delovanja.  

Tako ustanovitev SKZP leta 1998 ni bila le formalno dejanje, ampak je pomenila, da smo v 

okviru Straßburske deklaracije našli skupni temelj in konsenz. Nato pa nismo hoteli biti 

virtualna organizacija, kot smo se šalili na uvodnih sestankih, in tako smo marca 1999 

                                                 
17

 Straßburska deklaracija ima pet glavnih točk: 

1. »Psihoterapija je samostojna znanstvena disciplina, njeno opravljanje predstavlja samostojen in 

svoboden poklic.  

2. Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na visoki, kvalificirani in znanstveni ravni.  

3. Zajamčeno je mnoštvo psihoterapevtskih postopkov.  

4. Popolna psihoterapevtska izobrazba obsega teorijo, lastno izkušnjo in prakso pod supervizijo. O 

drugih psihoterapevtskih postopkih je treba pridobiti zadostna znanja.  

5. Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih predizobrazb, zlasti prek humanističnih in socialnih 

znanosti.« (Statut EAP, 1990) 

Z uvedbo fakultetnega študija psihoterapije se je zadnja točka razširila: poleg višje in visokošolske stopnje 

(študij za drugi poklic) je dovolj za dostop do izobrazbe iz psihoterapije tudi srednješolska stopnja (študij za prvi 

poklic). Uvajanje fakultetnega študija psihoterapije seveda ne pomeni ukinjanja do zdaj edine poti izobraževanja 

iz psihoterapije – študija za drugi poklic. 



organizirali triletni študij propedevtike
18

, uvod v specialni študij psihoterapije po standardih 

EAP. V okviru tega projekta je predavalo  okoli štirideset slovenskih in nekaj tujih 

strokovnjakov, seveda v glavnem psihoterapevtov, izkušenih praktikov iz različnih 

psihoterapevtskih modalitet. Poleg tega, da je nastal zanimiv študijski program, ki ga je do 

danes vpisalo že pet generacij slušateljev, je imel za slovensko psihoterapijo tudi pomemben 

simboličen pomen – bil je prvi večletni projekt, v katerem so sodelovali predstavniki vseh 

terapevtskih modalitet in kjer je prišlo do sinergičnih učinkov med njimi.  

 

V okviru Strokovnega sveta SKZP je pod vodstvom Leona Lojka prihajalo do živahnih debat, 

pa tudi do konkretnih plodov, npr. leta 2000 je nastal Pravilnik o postopku za pridobitev 

Evropske diplome iz psihoterapije, ki jo je potem do danes prejelo trideset slovenskih 

psihoterapevtov različnih terapevtskih modalitet. S tem smo Evropi pa tudi drug drugemu 

pokazali, da imamo v svojih vrstah dobre strokovnjake. 

 

V drugi fazi razvoja od leta 2001 do 2003 so se sinergije v okviru SKZP še nadaljevale in se 

pokazale v bolj jasni strukturi njenih dejavnosti. Utirili so se Študijski dnevi SKZP z naslovi, 

ki so pritegnili vse več udeležencev (2001: Dialog; 2002: Kaj deluje v psihoterapiji? Novejše 

raziskave njene uspešnosti; 2003: Kompetentni psihoterapevt: razvijanje strokovne 

kompetentnosti v psihoterapevtskih edukacijah in praksah). Plenarno predavanje je imel gost 

iz tujine (npr. Paul Paß, Hilarion Petzold), najbolj pa so udeleženci pohvalili raznovrstne 

delavnice slovenskih psihoterapevtov. Leta 2002 je bil gost Alfred Pritz, sicer generalni tajnik 

in osrednja osebnost EAP, človek z izjemno energijo in karizmo, ki nas je vseskozi podpiral. 

Zato je bilo posebno svečano in prijetno, ko je ducatu slovenskih terapevtov izročil prve 

Evropske diplome iz psihoterapije. Leta 2003 smo si ponovno prizadevali intenzivirati 

sodelovanje tudi z ZPS in smo bili veseli, ko sta se vabilu za okroglo mizo odzvala dva od 

osrednjih akterjev - Gorazd Mrevlje in Peter Praper – a žal do želenega boljšega sodelovanja 

spet ni prišlo. Med udeleženci študijskih dni pa se je ustvarilo dobro vzdušje in ime krovne 

zveze je začelo pomeniti prostor, kjer se rojeva nov duh sprejemanja, sodelovanja in 

povezovanja. Zborniki študijskih dni (Bohak, Možina, 2002, 2003) so strokovni in širši 

javnosti pokazali nov, bogatejši zemljevid slovenske psihoterapije. Medtem smo na sestankih 

Strokovnega sveta med drugim pretresali možnosti za oblikovanje zakona o psihoterapevtski 

dejavnosti in za ustanovitev Inštituta SKZP, ki naj bi predvsem razširil raziskovalno in 

publicistično dejavnost na področju psihoterapije.  

 

Če se nam je že v drugi fazi zdelo, da se veliko dogaja, pa je dogajanje v tretji fazi od 2004 do 

2006 presenetilo še največje optimiste. Maja 2004 smo po enoletnih pripravah ustanovili 

Sekcijo psihoterapevtov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), saj smo v njenem okviru 

lažje intenzivirali naša prizadevanja za registracijo poklica psihoterapevt in za pripravo 

zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Oktobra 2004 smo v Ljubljani gostili srečanje delovnih 

teles EAP in prvo študijsko srečanje Evropske konfederacije psihoanalitskih psihoterapij 

(ECPP). Junija 2005 je udeležba na 4. Študijskih dnevih z naslovom Sodobni tokovi v 

psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi spet potolkla rekord glede udeležbe (okoli 250 

udeležencev), tako da so študijski dnevi prerasli v največje slovensko redno strokovno 
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 Po zaključenem študiju propedevtike se lahko diplomanti vključijo v štiriletna posebna psihoterapevtska 

izobraževanja, ki jih organizirajo različna društva (npr. iz geštalta, transakcijske analize, realitetne terapije, 

sistemske terapije, integrativne terapije, logoterapije, družinske terapije idr.). Ponudba različnih terapevtskih šol 

pri nas v pomanjšani obliki zrcali stanje v razvitih deželah sveta.  

Tudi ZPS omogoča uvod v specialni študij psihoterapije, ki je sicer po obsegu manjši od študija propedevtike v 

okviru SKZP, v dveh stopnjah: uvodni seminar iz osnov psihoterapije (ki je priznan zdravnikom in psihologom) 

in enoletni podiplomski študij psihoterapije v okviru Medicinske fakultete. 



psihoterapevtsko srečanje. Na njih smo prvič podelili tudi Slovenske diplome iz psihoterapije, 

novo listino SKZP, ki pri nas ščiti naziv psihoterapevt v skladu z evropskimi kriteriji. Z 

gostom študijskih dnevov prof. dr. Günterjem Schiepkom smo začeli raziskovalni projekt za 

proučevanje psihoterapevtskega procesa in izida terapije, v katerega so se spet vključili 

predstavniki različnih modalitet. Za lažjo promocijo raziskovalne in strokovne dejavnosti smo 

februarja 2006 ustanovili Slovensko revijo za psihoterapijo z mednarodnim uredniškim 

odborom in začeli s pripravami za prvi slovenski učbenik iz psihoterapije, v katerem bodo 

predstavljene vse modalitete. Udeležba na  5. študijskih dnevih junija 2006 z naslovom 

Tranzicija psihoterapije: od zdravstvene v avtonomno družbeno dejavnost z gostom, 

utemeljiteljem realitetne terapije (ki je v Sloveniji našla širok odmev in je dobro organizirana 

terapevtska šola) Williamom Glasserjem, je bila spet najboljša do zdaj, in vzdušje spet 

povezovalno in spodbudno.  

 

Zakonsko psihoterapija v Sloveniji še ni urejena 

 

V drugi fazi je postal eden glavnih fokusov dejavnosti SKZP – priprava zakona o 

psihoterapevtski dejavnosti. Maja 2005 smo predlog zakona po pogovoru z njim predali 

ministru Bručanu. Da bi širšo javnost opozorili na potrebo po zakonski ureditvi psihoterapije 

v Sloveniji, smo marca 2006 na Gospodarski zbornici organizirali posvet, ki so se ga udeležili 

predstavniki ministrstev, političnih strank, pomembnih organizacij na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva, psihoterapije in psihosocialne pomoči ter medijev
19

. Med posvetom so 

se izostrili odgovori na vprašanje, zakaj potrebujemo zakon. Za: 

- zaščito pred šarlatanstvom in zlorabami samooklicanih strokovnjakov; 

- zmanjšanje sive ekonomije; 

- spodbujanje  razvoja psihoterapije kot avtonomne družbene dejavnosti (npr. povečane 

možnosti samozaposlovanja); 

- kvantitativno povečanje psihoterapevtskih storitev; 

- izboljšanje kvalitete ponujenih storitev in dostopnosti do psihoterapevtskih storitev 

uporabnikom; 

- vključevanje v sodobne evropske tokove. 

 

Tudi zaradi posveta nam je uspelo, da smo junija 2006 na Ministrstvu za zdravje ustanovili 

Delovno skupino za pripravo predlogov dveh zakonov: o psihoterapevtski in o psihološki 

dejavnosti. Povezali smo se namreč tudi z Društvom psihologov, ki si že dolgo prizadeva za 

sprejetje zakona o psihološki dejavnosti. Pri nadaljnjem usklajevanju predloga zakona o 

psihoterapevtski dejavnosti bodo najzahtevnejša vprašanja: 

 

- kakšna izobrazba je potrebna za vstop v izobraževanje iz psihoterapije (po našem 

mnenju bi zakon moral upoštevati možnost študija psihoterapije takoj po maturi); 

- kako organizirati strokovni nadzor (npr. licence, register psihoterapevtov) in 

podeljevanje koncesij (npr. preko javnega pooblastila Ministrstva za zdravje Zbornici 

psihoterapevtov); 
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 Slovenski psihoterapevti smo se srečevali le na relativno zaprtih strokovnih srečanjih na družbenem robu, na 

posvetu pa smo se prvič izpostavili pred večjim številom predstavnikov širšega družbeno političnega prostora 

kot poklicna skupina, ki želi avtonomijo in družbeni status pri opravljanju svoje dejavnosti. Čeprav sem si nabral 

veliko izkušenj z organizacijo strokovnih srečanj, je bilo zame organiziranje posveta o zakonu zanimiv nov izziv 

z dobrimi posledicami. Ko sem v pripravah opravil veliko razgovorov z vabljenimi gosti, ki so se presenetljivo 

spodbudno odzivali, se je okrepil moj občutek identitete psihoterapevta. Tako sem tudi osebno, intimno doživel 

mali notranji preporod in se začel kot psihoterapevt bolj pokončno držati. Stavek, ki smo ga organizatorji 

srečanja večkrat ponavljali – želimo, da se psihoterapija premakne iz marginalnega v avtonomen družbeni 

položaj – se je v meni utelesil, tako da je bil zame posvet pomembna prelomnica, saj je okrepil mojo samozavest. 



- kako regulirati psihoterapijo medresorsko (sicer kot zdravstveno dejavnost, ki pa se po 

izkušnjah razvitih dežel le v 10% odvija v okviru zdravstva; zato bi bila potrebna 

koordinacija med različnimi ministrstvi, npr. za zdravje, šolstvo, socialno varstvo); 

- kako razvijati dialog z zavarovalnicami glede plačevanja psihoterapevtskih storitev. 

 

Avstrijske izkušnje kažejo, kako lahko dober zakon spodbudi razvoj psihoterapije, da se npr. 

med drugim tudi poveča dostopnost psihoterapevtskih storitev tistim, ki terapijo potrebujejo. 

Državno zdravstvo plačuje psihoterapevtske storitve psihoterapevtom, ki so na uradnem 

seznamu (v letih 1992 do 2005 se je obseg teh sredstev povečal iz 3 na 35 milijonov EUR!). 

Povprečna cena je 60 EUR za individualno in 20 EUR za skupinsko seanso. Pacienti ne 

plačujejo ničesar. Od sprejema zakona leta 1991 pa je trajalo dobrih deset let, da so začele 

tudi avstrijske privatne zavarovalnice plačevati psihoterapevtom v privatni praksi (brez 

državne koncesije), tako da klientom povrnejo del stroškov, in sicer približno 25 EUR za 

seanso. Tako se je leta 2005 na celotnem avstrijskem psihoterapevtskem trgu obrnilo približno 

220 milijonov EUR prometa (v privatnem sektorju okoli 185 miljonov!)
20

. 
 

Psihoterapija predstavlja v paleti psihosocialne pomoči vedno bolj nepogrešljivo obliko 

pomoči in ponudbo storitev, do katerih bi naj imele dostop čim širše plasti prebivalstva. In 

prav glede dostopnosti do psihoterapevtskih storitev smo v Sloveniji v velikem zaostanku za 

razvitimi članicami EU. Če upoštevamo Straßbursko opredelitev psihoterapije kot 

samostojnega, znanstveno utemeljenega poklica z omogočanjem pluralnosti, bi zakonodajalec 

omogočil večjemu številu različnih strokovnjakov, da bi ponudili pomoč ljudem v stiski in 

jim pomagali razvijati psihično pripravljenost za izzive sodobnega življenja, preventivno in 

kurativno. 

 

Klienti lahko pri nas pridejo do psihoterapevta bodisi na lastno pobudo bodisi na priporočilo 

osebnega zdravnika ali psihiatra. Ker pa je povpraševanje mnogo večje od ponudbe
21

, jih 

veliko ostaja brez tovrstne pomoči. Samo manjšina ima to srečo, da dobi psihoterapevta, ki 

dela za javno zdravstvo ali socialno varstvo
22

 ali v privatni praksi
23

. Za te je psihoterapija 
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 Pri sklepanju pogodb z zavarovalnicami so posamezne deželne podružnice avstrijske krovne zveze za 

psihoterapijo različno uspešne. Tako je leta 2003 štajerska podružnica sklenila pogodbo z deželno zdravstveno 

zavarovalnico za letni kontingent 23.000 psihoterapevtskih seans. S tem je lahko vsak psihoterapevt Štajerske 

psihoterapevtske zveze ponudil sedmim klientom deset seans gratis. Spričo dejstva, da na avstrijskem Štajerskem 

trpi 260.000 ljudi zaradi duševnih motenj, je to sicer še  vedno skromen prispevek k duševnemu zdravju. 
21

 Po najstrožjih evropskih ocenah bi naj psihoterapevtske storitve nujno potrebovalo 5% prebivalstva, nekoliko 

manj nujno pa do 20%.  Če vzamemo 5% od 2 milijonov Slovencev, je to 100.000 ljudi, ki bi potrebovali 

psihoterapijo. Če upoštevamo, da lahko en psihoterapevt s polnim delovnim časom obravnava 15-30 pacientov, 

odvisno od njegovega psihoterapevtskega pristopa in od odločitve za visoko ali nizko frekvenčno obravnavo, bi 

v Sloveniji potrebovali okoli 5000 psihoterapevtov, ki bi ves svoj delovni čas posvečali psihoterapiji. Če 

ocenjujemo, da je pri nas nekaj sto diplomiranih psihoterapevtov, ki se jim vsako leto v najboljšem primeru 

pridruži en do dva ducata novih, vidimo, da s sedanjo dinamiko psihoterapevtskega izobraževanja nikdar ne 

bomo mogli zadovoljiti potreb. Res je pa tudi, da večina teh nekaj sto slovenskih  psihoterapevtov ostaja 

zaposlenih v svojem prvem poklicu in se le v manjšem delu svojega časa posvečajo psihoterapiji (Kereži, 2006). 
22

 Psihiatri in klinični psihologi, ki ponujajo psihoterapijo kot del svoje dnevne rutine, so zaposleni večinoma v 

psihiatričnih bolnišnicah, dispanzerjih za mentalno zdravje in svetovalnih centrih za otroke in mladostnike. 

Socialni delavci v centrih za socialno delo ponujajo svetovanje kot del svoje dnevne rutine. Veliko socialnih 

delavcev se je izobraževalo v različnih psihoterapevtskih modalitetah in so ta znanja in veščine vključili v svoje 

svetovanje, toda uradno jim ni dovoljeno opravljati psihoterapije in tudi zanjo ne morejo biti plačani.  
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 Po demokratičnem preobratu leta 1991 so dovolili privatno prakso v medicini, klinični psihologiji in v 

socialnem delu. V začetku 2002 je približno 20 privatnih psihiatrov, 5 pedopsihiatrov in 10 kliničnih psihologov. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje jim dovoli opravljanje psihoterapije in za to tudi plača. Nobeni drugi poklici 

(npr. socialni delavci) niso plačani za opravljanje psihoterapije. Zanimivo je tudi, da je samo psihologom s 

specializacijo v klinični psihologiji dovoljeno opravljanje psihoterapije. Veliko psihologov, ki je zainteresiranih 



brezplačna, npr. stroški se pokrijejo iz zdravstvenega zavarovanja
24

. Maloštevilni imajo srečo, 

da imajo dovolj finančnih sredstev in si lahko privoščijo psihoterapevta, ki opravlja 

psihoterapijo v svojem prostem času. Cena za kliente, ki so samoplačniki, sega od 20 do 60 

evrov na uro psihoterapije. Večina klientov si lahko privošči najnižjo ceno in večina si ne 

more privoščiti  najvišje. 

   

Poleg zakona lahko pri nas v odločilni meri poveča dostopnost do psihoterapije le večje 

število usposobljenih terapevtov, zato zaključujem svoj članek z prikazom novosti, ki naj bi 

prispevala k temu in na katero smo trenutno v SKZP najbolj ponosni (in imamo z njo tudi 

največ dela).  

 

Študij psihoterapije takoj po maturi 

 

Ko je oktobra 2005 prišlo do ustanovitve Univerze Sigmunda Freuda (USF; www.sfu.at) na 

Dunaju (njen rektor je že omenjeni Alfred Pritz
25

), smo številni psihoterapevti v Sloveniji (in 

tudi drugod po svetu) zaslišali pok – avstrijski kolegi so namreč prebili zvočni zid (Bohak, 

2006). Kot prvi na svetu so odprli možnost študija psihoterapije takoj po maturi po sodobnem 

bolonjskem tristopenjskem programu (tri leta prva, dve leti druga, dve leti tretja stopnja
26

). Že 

novembra 2005 smo ustanovili Slovenski inštitut USF, da bi sledili njihovemu zgledu
27

. Z 

našimi izkušnjami s propedevtiko smo bili dobro pripravljeni in smo za šolsko leto 2006/07 v 

kombinaciji s propedevtiko odprli ta študij tudi pri nas, tako da se je vanj vpisala prva 

generacija (čez 50 študentov)
28

. 

 

Prva dva letnika študija sta podobna dosedanji propedevtiki, v tretjem letu prve stopnje
29

 pa 

študenti izberejo eno od možnih modalitet (npr. integrativno terapijo, sistemsko družinsko 

terapijo, geštalt, logoterapijo, transakcijsko analizo itn.), če se odločijo za nadaljevanje študija 

na drugi stopnji. Lahko pa se študenti v tretjem letu prve stopnje odločijo tudi za smer 

psihosocialno svetovanje, zaključijo s študijem po treh letih in pridobijo kvalifikacijo za 

svetovalno delovanje na psihosocialnem področju. V številnih nevladnih organizacijah (npr. v 

Sloveniji je dobro razširjena mreža svetovalcev za duševne stiske po telefonu) je potreba po 

takih svetovalcih velika, je pa tudi to področje pri nas zakonsko neurejeno. Hkrati bodo imeli 

študenti možnost na enomesečnih poletnih šolah (kjer bodo predavanja, vaje, seminarji in delo 

na sebi) na Dunaju srečati vodilne svetovne strokovnjake na področju psihoterapije.  

                                                                                                                                                         
za legalno opravljanje psihoterapije, tega ne more početi, zato ker je težko dobiti specializacijo v klinični 

psihologiji v zdravstvenem sistemu. Delnega državnega sofinanciranja za psihoterapijo ni. 
24

 Zavod za zdravstveno zavarovanje plača enako za psihoterapijo v javnem ali privatnem sektorju: 35 evrov za 

individualno analitsko ali vedenjsko kognitivno terapijo (60 minut), 100 evrov za družinsko in partnersko 

terapijo (za 2 terapevta, 90 minut), 100 evrov za skupinsko terapijo (10 članov, 110 minut) z enim terapevtom ali 

180 evrov, če sta dva terapevta, 30 evrov za sprostitvene tehnike (50 minut) in 18 evrov za t. i. »površinski 

ukrep« (30 min).  
25

 Slovenski javnosti ga je v zanimivem intervjuju v prilogi Ona predstavila Nika Vistoropski (2006). 
26

 Po zaključku prve stopnje študenti dobijo diplomo z nazivom Bakalavreus psihoterapevtske znanosti, na drugi 

stopnji naziv Magister psihoterapevtske znanosti in na tretji Doktor psihoterapevtske znanosti. Če študent 

zaključi triletni študij za psihosocialno svetovanje, pa pridobi naziv »Svetovalec na psihosocialnem področju«. 
27

 V enem letu od ustanovitve USF na Dunaju so temu zgledu sledili še v Parizu, Madridu, Berlinu, 

Amsterdamu, Moskvi, St. Petersburgu, Krakovu, New Yorku in Pekingu, kjer nastajajo podružnice USF.  
28

 Več o pogojih vpisa, predmetniku študija idr. na spletni strani SKZP http://marela.uni-mb.si/skzp. 
29

 V prvo stopnjo, ki traja šest semestrov, so vključene osnove psihoterapevtske znanosti: znanstvene osnove 

biopsihosocialnega razvoja človeka, psihopatologija in psihosalutologija, dosežki nevroznanosti pomembni za 

psihoterapijo, osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod – to je le nekaj ključnih tem. Poleg tega 

študent na prvi stopnji pridobi znanje o raziskovalnih metodah ter pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in 

splošnih družbenih okvirjev. 

 

http://www.sfu.at/
http://marela.uni-mb.si/skzp


 

Pomemben del študija je praksa, ki na prvi stopnji poteka v treh oblikah: 

 

- kot praksa v raznih psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z 

različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Tistim, ki so ta del prakse opravili 

že v času prvega študija, na primer zdravniki, psihologi, socialni delavci, ta del prakse 

seveda priznamo; 

- kot učna psihoterapija oziroma osebnostna rast, delo na sebi, osebna izkušnja, v kateri 

študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je 

edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da  mora bodoči psihoterapevt 

sprejeti nase enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti;   

- kot praksa pri izkušenih psihoterapevtih modalitete, ki so jo izbrali v tretjem letniku 

študija, kjer so študenti najprej opazovalci, nato pa (predvsem na drugi stopnji) 

postopno prevzemajo vse bolj aktivno vlogo in v zadnji fazi vodijo pogovore pod 

supervizijo izkušenih učiteljev. 

 

Z ustanovitvijo USF na Dunaju je poudarjena samostojnost psihoterapije kot znanstvene 

discipline, po drugi strani pa so se tako povečale možnosti za povezovanje kvalitet 

dosedanjega psihoterapevtskega izobraževanja s kvalitetami akademskih zahtev. Uvajanje 

fakultetnega študija psihoterapije je za Slovenijo velik projekt, ki ga je možno izpeljati samo s 

povezovanjem s tujimi strokovnjaki in s sodelovanjem večine slovenskih psihoterapevtov, ki 

smo aktivni v okviru mednarodno priznanih terapevtskih modalitet. Zato je dober test za to, 

ali smo sposobni stopiti skupaj in še naprej presegati majhne konflikte in rivalstva, kot nam je 

do zdaj uspevalo v okviru SKZP – in zaenkrat je odziv dober. Za projekt se zanimajo tudi 

nekatere slovenske univerze (npr. posebno živ je interes v Novi Gorici), kar povečuje 

možnosti za akreditacijo študijskega programa v Sloveniji in za koncesijo (kar pomeni 

pomembno zmanjšanje stroškov študija).  

 

Evropska in tudi slovenska psihoterapija se je znašla na prelomnici. Ena bistvenih značilnosti 

prelomnih obdobij, ko nastajajo nove in razpadajo stare strukture oz. se le te reorganizirajo, 

povežejo na nov način, je, da po prelomnicah »nič več ni tako kot prej«. Čas prelomnic je čas 

vrtincev, pretresov, preskokov, nestabilnosti, povečane kaotičnosti, ko novi vzorci oz. 

strukture še nimajo jasnih obrisov in se stari vzorci včasih začasno še ojačajo preden se novi 

utrdijo. Morda si trenutno v Evropi ravno zato psihološki lobi na nedialoški način prizadeva 

pridobiti nadzor nad področjem psihoterapije, tako nad izobraževanjem kot njenim 

izvajanjem. Podobno poizkušajo tudi psihiatri v okviru medicinskega lobija. Tudi v Sloveniji 

se zrcali ta evropska dinamika. Številni psihoterapevti (ne glede na to, ali smo po osnovni 

izobrazbi zdravniki, psihologi ali kaj drugega) pa menimo, da je dozorel čas, da se 

psihoterapija razvija avtonomno in si sama določa svojo identiteto kot akademska znanstvena 

disciplina in si sama določa svoje meje kot svoboden poklic. Dovolj odrasla je, da ne rabi več 

mačeh in skrbnikov, pa čeprav se nekateri psihologi in psihiatri za to vlogo še vedno 

potegujejo oz. se zanjo čutijo poklicani. Zato za konec ponavljam besede mag. Janka Bohaka, 

ki je bil od ustanovitve osem let predsednik SKZP: »Tisti, ki sicer govorijo o psihoterapiji kot 

samostojni znanosti in o opravljanju psihoterapije kot avtonomnega in svobodnega poklica, ne 

morejo pa si je predstavljati kot ene izmed univerzitetnih disciplin, ne mislijo resno. V bistvu 

jo še vedno vidijo kot dodatna, specifična znanja, primerna za psihiatre in klinične psihologe. 

Le izjemoma pa bi dostop do teh znanj dopustili še komu drugemu.« (Bohak, 2006)  
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