
PRAVILNIK O STAŽIRANJU 

 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določajo kriteriji, načini prijave, pritožbe in izbor stažistov. 
V tem pravilniku se nazivi uporablja v nevtralni obliki in velja tako za ženske kot moške osebe. 
Vsebino pravilnika o stažiranju že pokriva pravilnik o podeljevanju nazivov zakonski in družinski 
terapevt, SUPERVIZOR, TERAPEVT ZA OSEBNO IZKUŠNJO IN UČITELJ. 
 

I. STAŽIRANJE 
2. člen 

 

Stažiranje je praktično terapevtsko usposabljanje v obliki direktnih kontaktov s klienti v primerni 
ustanovi pod redno supervizijo. Direktni kontakti s klienti so definirani kot terapija med 
terapevtom in klientom ali klienti iz relacijske perspektive. 
 

3. člen 
 

Ustanove, v katerih poteka stažiranje, morajo izpolnjevati naslednje kriterije: 
1. Ustanova izvaja terapevtsko delo po relacijsko družinskem modelu terapije. 
2. Ustanovo vodi zakonski in družinski terapevt, ki mu je ZDT.SI podelilo naziv zakonski in 

družinski terapevt. 
3. Ustanova zagotavlja redno individualno in skupinsko supervizijo s strani supervizorja, ki 

mu je ZDT.SI podelilo naziv supervizor.  
4. Ustanova deluje v primernih prostorih in uživa ugled med ljudmi. 
5. Stažistom mora zagotoviti dostop do primernih klientov. 
6. Dopustiti mora redni nadzor Strokovnega sveta ZDT.SI nad potekom stažiranja ob 

spoštovanju zakonodaje in poslovnih skrivnosti. 
7. Strokovni svet ZDT.SI na podlagi navedenih kriterijev sestavi seznam primernih ustanov 

za stažiranje.  
 

II. KRITERIJI ZA IZBOR STAŽISTOV 
 

4. člen 
 

Stažist je lahko oseba, ki izpolnjujejo vse v pravilniku predpisane kriterije: 
1. Končan podiplomski študijski program druge stopnje humanistične ali družboslovne 

smeri po uvedbi bolonjskega sistema izobraževanja oziroma oz. končana univerzitetna 
ali visokošolska stopnja izobrazbe humanistične ali družboslovne smeri v obsegu 
najmanj 1800 ur pred uvedbo bolonjskega sistema izobraževanja. 

2. Najmanj: 750 ur študija teorije zakonske in družinske terapije (vključujoč 
psihopatologijo, raziskovanje, metodo zakonske in družinske terapije) v obliki predavanj 
in seminarjev ali zaključen program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija 



3. Najmanj 250 ur ustrezne osebne terapevtske izkušnje. 
4. Simpatizerstvo/Članstvo v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

 

5. člen 
 

Za izpolnjevanje navedenih kriterijev kandidat predloži naslednja dokazila: 
1. Izpolnjen predpisani obrazec. 
2. Potrdilo o končani univerzitetni ali visokošolski izobrazbe pred bolonjsko reformo oz. o 

končani prvi stopnji študija po bolonjski reformi. 
3. Potrdilo o zaključeni specializaciji, izpopolnjevanju, magisteriju ali doktorskem študiju 

Zakonske in družinske terapije pred bolonjsko reformo oz. potrdilo o zaključenem 
programu Zakonske in družinske študije in program izpopolnjevanja Zakonska in 
družinska terapija(kdor nima opravljenega programa Zakonske in družinske študije, naj 
predloži seznam opravljenih predavanj, seminarjev z ustreznim število ur) 

4. Dokazilo o simpatizerstvu/članstvu v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov 
Slovenije. 

 

6. Člen 
V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse kriterije, se na podlagi 
razgovora s prijavljenimi kandidati vodstvo centra odloči o tem koga sprejme, glede na kriterije 
in potrebe posameznega centra. 
 

7. Člen 
 

Za vsako osebo (stažist), ki izpolnjuje pogoje za stažiranje, se vodi zapis stažiranja. Obliko Zapisa 
določi Strokovni svet ZDT.SI. Ustanova, ki nudi stažiranje, vsako leto sporoči Strokovnemu svetu 
ZDT.SI, kdo je pri njih začel stažiranje in hkrati pri Strokovnem svetu ZDT.SI preveri, če ta oseba 
že izpolnjuje kriterij za začetek stažiranja. Kriterij za začetek stažiranja je opravljena osebna 
terapevtska izkušnja in izobraževanje za zakonskega in družinskega terapevta. (najmanj 250 ur 
ustrezne osebne terapevtske izkušnje- trening) 
 

III. POTEK STAŽIRANJA 
8. člen 

 

Staž obsega 550 ur. Od tega mora vsaj prvih 250 ur opraviti v ustanovi iz 3. člena tega pravilnika. 
V to kvoto ur ni všteta supervizija. Ves čas stažiranja mora biti  vključen v redno tedensko 
skupinsko in individualno supervizijo. Priporočljivo je, da stažist opravi vseh 550 ur stažiranja v 
ustanovi iz 3. člena tega pravilnika. 
 

9. člen 
 

V primeru, da ostalih 300 ur stažist opravlja izven ustanove iz 3. člena tega pravilnika, mora opraviti 
te ure pod redno supervizijo in mentorstvom, kar pomeni, da je potrebno: 
a. da ta ustanova izpolnjuje 4, 5 in 6. točko iz 3. člena tega pravilnika 



b. imeti individualnega supervizorja 
c. biti udeležen v skupinski superviziji 

i.obiskovati supervizijo na drugem centru, kjer obstaja skupinska supervizija 
ii.oblikovanje posebne skupinske supervizije za tiste, ki delajo sami 

d. imeti mentorja, ki ga določi Strokovni svet ZDT.SI in ki (praviloma proti ustreznemu plačilu in 
možnosti pridobitve točk za podaljšanje naziva) podrobneje preveri izpolnjevanje kriterija glede ur 
praktičnega usposabljanja, primernost prostorov in morebitnih drugih kriterijev, ki jih določi 
Strokovni svet. 
 

10. člen 
 

V izrednih razmerah, ko primanjkuje mest za stažiranje v ustanovah iz 3. člena tega pravilnika, 
se lahko s soglasjem Strokovnega sveta ZDT.SI smatra za primerne ustanove za prvih 250 ur 
stažiranja tudi ustanove, ki ne izpolnjujejo 1., 2., 3. in 7. točke iz 3. člena tega pravilnika, če si 
pridobijo za ves čas takega stažiranja ustreznega mentorja v skladu s tem pravilnikom.  
 

11. člen 
Mentorstvo 

 

Naloge mentorja so sledeče:  
 pregled primernosti terapevtskega prostora,  
 spremljanje načina dela na centru (časovna struktura terapij),  
 pregled urejenosti dokumentacije,  
 pregled skladnosti delovanja stažista po etičnem kodeksu in zakonskih določilih,  
 kontaktiranje supervizorja in preverjanje ali supervizija poteka na primeren način, 
 pregled primernosti zapiskov terapij in supervizij,  
 pregled skladnosti izvajanja osnov terapevtskega dela z relacijskim družinskim modelom,  

 

12. člen 
 

Mentor je pri svojem delu zavezan k molčečnosti oz. varovanju osebnih podatkov enako kot 
supervizor oz. zakonski in družinski terapevt. Mentor mora voditi predpisano mesečno 
dokumentacijo o opravljanem mentorskem delu, skupaj z dokumentacijo in mnenjem o ustreznosti, 
ki je natančneje opredeljena v pogodbi o mentorstvu.  Podrobnejša navodila dobijo mentorji na 
Strokovnem svetu ZDT.SI.  

Mentor, ki ga določi Strokovni svet in ga lahko predlaga ustanova ali član ZDT.SI, je lahko vsak član 
ZDT.SI s podeljenim nazivom zakonski in družinski terapevt, ki se s tem strinja. Strokovni svet vodi 
seznam možnih mentorjev.  

Poročila o mentorstvu pregleda Strokovni svet ZDT.SI. Na osnovi poročil mentorskega dela lahko 
Strokovni svet ZDT.SI ob dvomu v ustreznost mentorskega dela zavrne ustreznost mentorstva. Na 
osnovi pripomb glede mentorjevega dela, ki so po presoji Strokovnega sveta ZDT.SI utemeljene, 
lahko Strokovni svet ZDT.SI na svojo pobudo, ali pobudo stažista, mentorja zamenja. O natančnejši 
opredelitvi dolžine mentorstva v posameznem primeru ter morebitnih drugih nejasnostih oz. 
podrobnostih presoja Strokovni svet na podlagi notranjih kriterijev. 



Finančni del mentorske pogodbe ureja pravilnik o plačilu za mentorstvo.  
 

13. člen 
 
 
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije poleg nazivov v skladu s Pravilnikom o 

podeljevanju nazivov zakonski in družinski terapevt, supervizor, terapevt za osebno izkušnjo in 

učitelj, podeljuje tudi naziv zakonski in družinski terapevt – stažist.  

Naziv se podeljuje tistim, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 

 

1. Članstvo v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 

2. Izpolnjevanje kriterijev za staž po Pravilniku za stažiranje 

3. Eno od naslednjega: 

a. Sprejetje v stažiranje na centru, ki je na seznamu centrov za stažiranje pri Združenju zakonskih 

in družinskih terapevtov Slovenije 

ali 

b. Začetek sprejemanja klientov in urejenost pogojev dela (prostor, dokumentacija, supervizija 

…), če jim je bil določen mentor v smislu 14. člena Pravilnika o podeljevanju nazivov. 

 

Kriterije pregleda center iz 3. a. točke oz. mentor iz 3.b. točke ter o izpolnjevanju obvesti 

ZZDTS. S potrditvijo prejema obvestila s strani ZZDTS in vpisom v seznam terapevtov stažistov 

pri ZZDTS kandidat prejme naziv zakonski in družinski terapevt – stažist. Naziv se podeljuje za 

dobo 5 let ali do pridobitve naziva zakonski in družinski terapevt in se lahko ob izpolnjevanju 

kriterijev podaljša. 

 

 

IV. SPREMEMBE PRAVILNIKA 
 

14. člen 
 

Spremembo tega Pravilnika v celoti ali njegovih posameznih členov lahko sproži Strokovni svet 
skladno s 14. členom, 3. odstavkom Statuta ZDT.SI ali Skupščina ZDT.SI skladno s 12. členom, 4. ali 6. 
odstavkom Statuta ZDT.SI. 
 


