
OBRAZLOŽITEV DOKAZOVANJA  
KRITERIJEV ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV CENTRA ZA IZVAJANJE STAŽIRANJA 
 
 
V pravilniku o stažiranju je v tretjem členu navedeno, da morajo ustanove, v katerih poteka 
stažiranje, 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. 
 
Obrazložitev prvega kriterija:  
Prvi kriterij ustanova dokaže ali s pravnim aktom ustanove, iz katerega je razvidno, da ustanova izvaja 
terapevtsko delo po relacijsko družinskem modelu terapije ali s pisno izjavo strokovnega vodje 
ustanove, v kateri jamči uresničevanje prvega kriterija.  
 
Obrazložitev drugega kriterija:  
Drugi kriterij ustanova dokaže z dokazilom, da strokovni vodja ustanove oziroma enote, v kateri se 
izvaja stažiranje, priloži dokazilo o podeljenem nazivu zakonski in družinski terapevt s strani ZZDTS. 
 
Obrazložitev tretjega kriterija:  
Tretji kriterij ustanova dokaže s pisno izjavo odgovorne osebe ustanove, v kateri se zavezuje, da bo 
ves čas stažiranja stažistom zagotavljala individualno in skupinsko supervizijo. Izjavi je potrebno 
priložiti tudi s strani supervizorjev podpisano izjavo o izvajanju supervizije na tem centru.  
 
Obrazložitev četrtega kriterija:  
Primernost prostorov preveri eden od članov SS s svojim obiskom ustanove. Pri presoji ugleda 
ustanove se upoštevajo morebitne utemeljene pritožbe zoper ustanovo zoper kršitve profesionalnih 
in etičnih standardov.  
 
Obrazložitev petega kriterija:  
Peti kriterij ustanova dokaže s pisno izjavo strokovnega vodje ustanove oziroma enote, v kateri se 
izvaja stažiranje, v kateri se zavezuje, da bo stažistom zagotovljen dostop do primernih klientov.  
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