
Pravilnik, ki ureja objavo članov, centrov, zavodov, društev in samostojnih podjetnikov 

na spletni strani ZDT.SI ter v brošuri združenja 
 
 
 
 

Pravilnik je na svoji 76. seji dne 22. 3. 2016 sprejel IO Združenja zakonskih in družinskih 

terapevtov Slovenije (v nadaljevanju  ZZDTS) in je veljaven takoj. Dopolnitve so bile potrjene 

na 82. Seji IO, dne 11. 1. 2017.  

Veljaven pravilnik je objavljen na strani  www.zdt.si. Spremembe in dopolnitve pravilnika 

sprejme IO. 

 
 
 
Seznam članov (v nadaljevanju seznam Č):  http://zdt.si/terapevti/seznam_clanov/ 
 

Seznam centrov, zavodov, društev, samostojnih podjetnikov idr. (v nadaljevanju seznam 

centrov): http://zdt.si/terapevti/seznam_centrov/ 

 

1. Za objavo na seznamu Č in seznamu centrov na spletni strani ZZDTS lahko zaprosi vsak član 

ZZDTS. 

 

2. Objava na seznamu Č se izvede na podlagi izpolnjenega in podpisanega soglasja za 

objavo. 

 

3. Na seznamu Č so objavljeni naslednji podatki: 

 

 Dosežena izobrazba na področju ZDT/ZDŠ (oz. na področjih, relevantnih za terapevtsko 

delo): 

 

a) spec. ZDT 

b) mag. ZDT 

c) dr. ZDT 

d) spec. ZDT, mag. ZDT 

e)  spec. ZDT, dr. ZDT 

f) mag. ZDŠ 

g) izpopolnjevanje ZDT 

h) mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT 

 

 Dosežen naziv v ZZDTS: 

 

a) terapevt stažist ZDT 

b) terapevt ZDT 

c) terapevt ZDT, supervizor ZDT 

d) terapevt ZDT, supervizor ZDT, terapevt ZDT za osebno izkušnjo 

e) terapevt ZDT, supervizor ZDT, terapevt ZDT za osebno izkušnjo, učitelj ZDT 
 
 
4. Člani objavljeni na spletni strani se zavezujejo k pravočasnemu plačevanju članarine. 

Plačilo letne članarine se preveri konec marca. V primeru neplačila se člana opozori in se 

ga v mesecu dni briše s seznama. Za ponovno objavo član prispeva 20€ za pokritje 

administrativnih stroškov. 

 

 

 

http://www.zdt.si/
http://zdt.si/terapevti/seznam_clanov/
http://zdt.si/terapevti/seznam_centrov/


 

5. Člani  objavljeni  na  seznamu  centrov,  se  zavezujejo da bodo transparentno objavili vse 

za klienta pomembne informacije, ki vsebujejo naslednje podatke: 
 
 

 Ime priimek izvajalca, akademska izobrazba 
 Naziv v ZZDTS 
 Lokacija in kontakt 

 Psihoterapevtski pristop in naziv ter omemba supervizij dela 
 Povezava na spletno stran ZZDTS  

 Navedba dela po etičnem kodeksu 

Opcijsko:  

 Področje dela 

 Dodatna znanja in storitve  
 Oblika dela: individualna, skupinska, partnerska, družinska  

 Navedba članstva v slovenskih / tujih strokovnih organizacijah  
 Navedba cenika storitev 

 
6. V primeru,  da član  ne deluje  v skladu  z etičnim kodeksom Združenja,  navedeno 

kršitev obravnava častno razsodišče Združenja. 
 

7. Spremembe  podatkov,  ki  so  pomembni  za  objavo  na  seznamu  Č  se  sporočijo  z 
ustrezno izpolnjenim soglasjem za objavo ali vlogo za objavo na seznamu centrov. 

 
8. Enaki pogoji veljajo za objavo centrov, zavodov, društev, samostojnih podjetnikov v 

seznam centrov. Centre se objavi z logotipom in vsemi kontaktnimi podatki. 
 

9. Za objavo centrov v seznam centrov veljajo še naslednji pogoji: 

 izpolnjena in podpisana vloga z potrebnimi dokazili 

 je vsaj polovica delujočih v organizaciji članov ZZDTS 

 delujoči ima  naziv zakonski in družinski terapevt stažist ali zakonski in družinski 

terapevt 

 poravnan znesek za objavo, ki ga določi IO ZZDTS 

 

10. Centri so objavljeni glede na: 

 Področje Slovenije (regija) 

 Kraj terapevtskega prostora v regiji 

 Abecedni vrstnem red imena centra oz. s.p.-ja. 

 

11. Objavljenim centrom pripada objava v koledarju dogodkov na spletni strani ZZDTS do 

dveh dogodkov mesečno. 


