
 
 
Na podlagi  9. in 13. člena Zakona o društvih ZDru-1  je Skupščina Združenja psihoterapevtov 
Slovenije na svoji redni seji dne 20. 04. 2018 sprejela  spremembe in dopolnitve Statuta 
Združenja psihoterapevtov Slovenije  in naslednje prečiščeno besedilo 
 
 
 

 
 

S  T  A  T  U  T  
 

ZDRUŽENJA PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE - ZBORNICE 
 
 
 
 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Združenje psihoterapevtov Slovenije - zbornica (v nadaljnjem besedilu: združenje) je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno strokovno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na 
področju psihoterapije ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem. 
 
Ustanovitelji združenja so slovenski psihoterapevti iz vrst zdravnikov, psihologov in drugih 
izobrazbenih profilov, ki so združenje ustanovili na ustanovnem zboru Združenja 
psihoterapevtov Slovenije leta 1998 v Ljubljani. 
 
Združenje je eden od pravnih naslednikov Sekcije za psihoterapijo, ki je od leta 1968 do 
ustanovitve združenja delovala v okviru Slovenskega zdravniškega društva. 
 
 
 

2. člen  
 
Združenje je društvo in je pravna oseba zasebnega prava.  
 
Združenje zastopata in predstavljata predsednik združenja in generalni sekretar združenja. 
 
Sedež združenja je na naslovu  Grablovičeva 62 v Ljubljani. 
 

3. člen  
 
 
Združenje ima svoj znak in štampiljko. Znak združenja je doprsna podoba osebe pred ogledalom. 
Štampiljka je okrogle oblike, velikosti 28 mm, z napisom imena združenja na notranji strani 
krožnice. V sredini štampiljke je kratica ZPS. 
 
 

4. člen  
 



Združenje lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju 
strokovno podprte znanstveno utemeljene psihoterapije in ki prispevajo k razvoju te dejavnosti . 
 
Združenje lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki 
imajo podobne namene in cilje. 
 

 
5. člen  

 
Delo združenja in njegovih organov je javno. 
 
Svoje člane združenje obvešča: 
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov združenja. 
 
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da organizira in sodeluje na okroglih mizah, 
tiskovnih konferencah, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, 
organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 
združenja. 
 
 

6. člen 
 
NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA 
 
Namen in cilji združenja so  

• prizadevanje za razvoj in utrjevanje psihoterapije kot samostojne in znanstveno 
utemeljene stroke, oprte na interdisciplinarna teoretična in praktična znanstvena 
spoznanja,  

• zavzemanje za visoko strokovnost in etičnost ravnanja članov pri opravljanju 
psihoterapevtske dejavnosti, 

• sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno 
ukvarjajo s področjem psihoterapije, 

• prizadevanje za visoko strokovno raven delovanja združenja, 
• zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju združenja, 
• seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju psihoterapije in 

delovanja združenja, 
• prirejanje strokovnih prireditev,  
• organizacija izobraževanja in spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov združenja 
•  
 

7. člen 
 
URESNIČEVANJE NAMENA IN CILJEV ZDRUŽENJA 
 
Svoj namen in cilje uresničuje združenje z izvajanjem naslednjih nalog: 
• skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, 
• organizira izobraževanje, predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference 

za svoje člane, 
• s prispevki v medijih stimulira zanimanje javnosti za področje psihoterapije, 
• sodeluje pri načrtovanju izobraževalnih programov s področja psihoterapije, 
• zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti združenja, 



• vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri 
posameznih projektih društva, 

• vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov. 
 

 
8. člen 

 
FINANCIRANJE ZDRUŽENJA 

 
Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

• s članarino 
• s prispevki v Sklad za razvoj psihoterapije 
• iz drugih materialnih pravic, 
• iz namenskih sredstev za izvajanje javnih pooblastil, 
• z dotacijami iz javnih sredstev, 
• z darili in volili, 
• s prispevki donatorjev in sponzorjev, 
• iz drugih virov, 
• preko javnih razpisov. 

 
Sredstva združenja so namenska in se uporabljajo izključno za izvajanje dejavnosti združenja. 
 
Sredstva se zbirajo na transakcijskem računu združenja. 
 
Za uresničevanje ciljev združenja se ustanovi Sklad za razvoj psihoterapije, sredstva za ta namen 

se bodo zbirala na TR združenja in se bodo porabljala zgolj namensko, in sicer za: odplačevanje 

mesečnih anuitet kredita za nakup poslovnih prostorov in strokovne aktivnosti v zvezi z 

izobraževanjem: vabila eminentnim domačim in tujim predavateljem, organizacija okroglih miz, 

novinarskih konferenc in vseh dejavnosti za promocijo psihoterapije kot znanstveno utemeljene 

metode zdravljenja ter skrb za njen razvoj, izdajanje strokovne - znanstvene literature s 

področja dejavnosti združenja in druge dejavnosti za razvoj in normativno urejanje 

psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji. Za transparentno porabo sredstev ima sklad skrbnike, in 

sicer so to podpredsednik združenja za poslovne zadeve, generalni sekretar in tajnica združenja. 

Skrbniki sklada o stanju mesečno poročajo Upravnemu odboru in Strokovnemu svetu, po 

odločitvi Upravnega odbora pa obdobno tudi članom združenja. 

 
O porabi sredstev odloča Upravni odbor v skladu s cilji delovanja združenja in vsakoletnim 
finančnim načrtom.  
 
Računovodske storitve opravlja računovodski servis na podlagi sklenjene pogodbe. 

 
Finančno-materialno poslovanje združenja se izvaja v skladu z računovodskimi standardi, ki 
veljajo za društva in Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju ter Pravilnikom o tarifi za 
plačilo storitev združenja in povračilu materialnih stroškov za člane organov. 

 
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju in Pravilnik o tarifi za plačilo storitev  združenja in 
povračilu materialnih stroškov za člane organov sprejme skupščina združenja na svoji seji.  
 

 
9. člen 

 



PRIDOBITNA DEJAVNOST 
 

Združenje lahko pod pogoji ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost iz področja 
svojega delovanja povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni  
dejavnosti društva in sicer  
 

• 58.110 Izdajanje knjig  
• 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• 58.190 Drugo založništvo 
• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
• 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike 
• 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 

umetnosti 
• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
• 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
• 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 
• 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
 

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. 
 

 
10. člen 

 
ČLANSTVO 
 
Članstvo v združenju je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti 
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom 
društva ter plačal članarino. 
 
Združenje je stanovsko strokovno združenje, v katerega se lahko vključijo posamezniki, ki 
izpolnjujejo enega ali več naslednjih pogojev:  

• so zaključili podiplomsko izobraževanje iz psihoterapije ter so s strani združenja prejeli 
naziv psihoterapevt, opravljajo klinično psihoterapevtsko dejavnost v zdravstvu in imajo 
strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, 

• so zaključili podiplomsko izobraževanje iz psihoterapije ter so s strani združenja prejeli 
naziv psihoterapevt, a psihoterapevtske dejavnosti ne opravljajo v zdravstvu, 

• nimajo naziva psihoterapevt, a so priznani strokovnjaki, ki delujejo na relevantnem 
strokovnem področju v zdravstvu,  

• se ukvarjajo z znanstveno raziskovalnim ali pedagoškim delom s področja 
psihoterapevtske stroke in znanosti 

• se izobražujejo (educirajo) za poklic psihoterapevt v strokovno utemeljenih 
podiplomskih izobraževalnih programih in ob zaključku tekočega leta Upravnemu 
odboru predložijo potrdilo o izobraževanju 

• imajo status »opazovalca«, ko iz kateregakoli objektivnega razloga izobraževanje 
zamrznejo  
 

Izpolnjevanje pogojev za včlanitev v združenje preveri in potrdi na podlagi listinskih dokazov 
Upravni odbor združenja. V primeru dvoma imenuje Upravni odbor posebno tričlansko komisijo, 
ki pregleda dokumentacijo in opravi ustni intervju s kandidatom ter na tej osnovi Upravnemu 
odboru poda pisno oceno o primernosti kandidata za članstvo.  
 



Upravni odbor lahko posamezniku, ki je zaslužen za uveljavljanje in razvoj psihoterapevtske 
stroke ali je simpatizer oz. donator združenja, na predlog Strokovnega sveta podeli naziv 
častnega člana združenja. 
 
Častni član lahko sodeluje v vseh aktivnostih združenja, je oproščen plačila članarine, ne more pa 
voliti ali biti voljen v organe združenja. 
 
Člani združenja so lahko pod enakimi pogoji tudi tujci. 
 
Člani izkazujejo svoje članstvo s člansko izkaznico, ki jo prejmejo po plačilu članarine za tekoče 
leto. 
 
 
PRAVICE ČLANOV 
 
Pravice članov so: 
 
• da se udeležujejo in aktivno sodelujejo na strokovnih srečanjih v organizaciji združenja,  
• da volijo, 
• da so izvoljeni, 
• v Upravni odbor, Strokovni svet, Nadzorni odbor in Častno razsodišče imajo pravico biti 

izvoljeni le psihoterapevti z nazivom, v Strokovni svet pa tudi člani združenja, ki so priznani 
strokovnjaki in delujejo na relevantnem strokovnem področju v zdravstvu, 

• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim 
poslovanjem. 

 
 
DOLŽNOSTI ČLANOV 
 
Dolžnosti članov so: 
 
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja, 
• da aktivno sodelujejo, podpirajo aktivnosti in s svojim delom prispevajo k uresničevanju 

ciljev in nalog združenja, 
• da redno plačujejo članarino v višini, ki jo vsako leto določi Upravni odbor združenja, 
• da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,  
• da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane združenja, 
• da varujejo ugled združenja 
• člani so dolžni spoštovati Etični kodeks združenja in delovati v skladu s sprejetimi etičnimi 

in strokovnimi pravili združenja ter skrbeti in se zavzemati za ugled in dobro ime združenja 
in psihoterapije kot stroke. 
 

 
11. člen 

 
PRENEHANJE ČLANSTVA 

 
Članstvo v društvu preneha: 
 

• s prostovoljnim izstopom: z dnem, ko član pisno poda izstopno izjavo Upravnemu 
odboru združenja. 

• s črtanjem: člana črta iz članstva Upravni odbor na osnovi ugotovitvenega sklepa, če ta 
kljub opominu dve leti ne plača članarine. 



• z izključitvijo: s sklepom Častnega razsodišča. Sklep mora biti v skladu s Statutom in 
poslovnikom Častnega razsodišča. 

• s smrtjo člana. 
 

 
12. člen 

 
DELOVNO PODROČJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Združenje se zavzema za uveljavitev psihoterapije kot znanstveno utemeljene in avtonomne 
stroke ter za reguliranje/normiranje psihoterapevtske dejavnosti tako, da se:  
 

• poenotijo izobraževalni kriteriji (standardi in normativi) in določi način edukacije za 
poklic psihoterapevta, 

• regulira in zaščiti poklic psihoterapevta, 
• določi pogoje za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti, s tem pa zagotovi 

transparentnost in nadzor nad delom psihoterapevtov,  
• zagotovi strokovnost in spoštovanje etičnih standardov psihoterapevtskega dela ter 

varstvo pacientovih pravic. 
 
Na področju edukacije se združenje povezuje s strokovnimi združenji, registriranimi za 
psihoterapevtsko stroko, sodeluje pa tudi z zavodi in s kliničnimi inštitucijami ter fakultetami 
(Medicinsko in Filozofsko).  
 
Združenje v sodelovanju s posamičnimi organizacijami iz prejšnjega člena organizira in izvaja 
edukacijo iz psihoterapije in sicer: 

• propedevtiko, 
• dvosemestrsko podiplomsko izobraževanje iz psihoterapije, 
• specializacijo za poklic psihoterapevt – specialist za zdravstvene delavce po zaključeni 7. 

stopnji  izobrazbe (2. Bolonjski stopnji) in opravljenim strokovnim izpitom za področje 
zdravstva 

• organizira delavnice, seminarje in druge oblike izobraževanja ter skrbi za napredek in 
upoštevanje sodobnih dognanj v psihoterapevtski stroki 

 
Združenje organizira in zagotavlja: 

• podeljevanje naziva psihoterapevt po opravljenem izobraževanju in usposabljanju  
• skupaj z ustreznimi organi (Ministrstvom za zdravje) organizira zaključni specialistični 

izpit po končani specializaciji iz psihoterapije 
• obnavljanje licence za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti preko Zbornice 

psihoterapevtov Slovenije 
 
Združenje organizira in izvaja tradicionalna strokovna srečanja, nekatera z mednarodno 
udeležbo, in sicer: 

• bienale Bregantovi dnevi, 
• strokovni seminar Radenci,  
• petkova mesečna strokovna izobraževanja. 

 
 

ZDRUŽENJE SPODBUJA IN PODPIRA 
 

• znanstveno raziskovalno dejavnost na področju psihoterapije, 
• strokovno in znanstveno publicistično dejavnost svojih članov, 



• usposabljanje svojega članstva za psihoterapevte za osebno izkušnjo (učne terapevte), 
mentorje in supervizorje ter tudi na ta način razvija mrežo kompetentnih nosilcev 
strokovnega izobraževanja, 

• strokovno vlogo združenja v slovenskem psihoterapevtskem prostoru in si prizadeva za 
izvajanje javnih pooblastil na področju reguliranja psihoterapevtske dejavnosti 
(zbornična pooblastila). 

 
 

13. člen 
 
ORGANI ZDRUŽENJA 
 

• Skupščina 
• Upravni odbor 
• Strokovni svet 
• Nadzorni odbor 
• Častno razsodišče 

  
 
FUNKCIONARJI ZDRUŽENJA 
 

• Predsednik združenja 
• Podpredsednik za strokovne zadeve 
• Podpredsednik za poslovne zadeve 
• Generalni sekretar  

 
Funkcionarji združenja, člani Upravnega odbora, Strokovnega sveta, Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča so izvoljeni na volilni skupščini za mandatno obdobje 5 let, z možnostjo 
ponovne izvolitve. 
 
Član združenja je lahko izvoljen le v eno funkcijo oz. je predsednik/član le enega organa 
združenja.  
 
Posamezni organi združenja imajo svojega predsednika, odgovornega za delo posameznega 
organa. Predsednik o delu organa poroča na vsakokratni letni skupščini združenja. 
 
Za učinkovito izvajanje svojega poslanstva ustanovi združenje skladno z veljavno zakonodajo: 
 

• Zbornico psihoterapevtov v zdravstvu,  
• Inštitut za psihoterapevtsko izobraževanje in usposabljanje,  
• Ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predlaga ustanovitev razširjenega strokovnega 

kolegija za psihoterapijo. 
 
 

14. člen 
 

SKUPŠČINA  
 
Skupščina je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani združenja. 
 
Skupščina deluje na rednih, izrednih, volilnih in dopisnih sejah v skladu s Poslovnikom o delu 
skupščine, ki je bil sprejet na prvi konstitutivni seji. 
 
Redna seja 



Redno sejo skupščine skliče Upravni odbor po potrebi in presoji, najmanj pa enkrat letno.  
 
Izredna seja 
Izredno sejo skliče Upravni odbor po svoji potrebi, lahko pa na zahtevo Nadzornega odbora, 
Strokovnega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov združenja.  
Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo skupščino v roku 15 dni od prejema zahteve za 
sklic. Če Upravni odbor izredne seje skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče v 
nadaljnjih petnajstih dneh predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z gradivom.  
Na izredni seji skupščine se razpravlja in odloča le o zadevah, zaradi katerih je bila izredna seja 
sklicana. 
 
Volilna seja 
Volilno sejo skliče Upravni odbor za izvedbo volitev funkcionarjev in članov organov združenja. 
Skupščina voli predsednika, oba podpredsednika in generalnega sekretarja ter člane Upravnega 
odbora, Strokovnega sveta, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, vse za mandatno dobo 5 
let, ki se lahko ponovi.  
 
Kandidacijske liste oblikuje Upravni odbor. Pri tem mora zagotoviti kontinuiteto delovanja 
organov združenja tako, da predlaga v izvolitev vsaj enega od članov stare zasedbe posamičnega 
organa združenja.  
 
Dopisna seja 
Dopisno sejo skliče Upravni odbor, ko gre za odločanje o zadevah, ki po naravi stvari ne morejo 
čakati na sklic redne seje. 
 
Za vse seje skupščine, razen za dopisno, morajo člani združenja prejeti vabilo z gradivom 
praviloma vsaj 8 dni pred predlaganim sklicem seje.  
 
Sklepčnost skupščine 
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se 
pričetek seje odloži za pol ure, s sejo pa se nadaljuje po poteku tega časa, če je prisotnih vsaj 20 
odstotkov vseh članov. Sklepi so sprejeti, če jih potrdi večina prisotnih članov. 
 
Na sejah Skupščine odločajo prisotni člani z glasovanjem, ki je praviloma javno, lahko pa se člani 
odločijo, da o posamičnih vprašanjih odločajo s tajnim glasovanjem.  
 
Volitve v organe združenja in volitve funkcionarjev združenja so praviloma tajne. 
 
 

15. člen 
 
PRISTOJNOSTI IN NALOGE SKUPŠČINE 
 
Pristojnosti in naloge skupščine so zlasti naslednje: 
 

• obravnava in sprejema akte in spremembe aktov združenja, vključno s statutom  
• obravnava in sprejema načrt dela združenja in finančni načrt, ki ga predlaga Upravni 

odbor 
• obravnava in potrjuje poročilo o delu organov ter poročila o finančnem poslovanju, 
• odloča o pritožbah zoper sklepe organov, v kolikor s tem statutom ni določeno drugače, 
• odloča o vključevanju v druge stanovske organizacije,  
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom 

in cilji ter notranjimi akti združenja, 
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 



• sklepa o prenehanju združenja. 
 
Na sejah skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči in zapisnikar, zapisnik volilne 
seje pa tudi dva overitelja. 
 
Delovanje skupščine natančneje opredeljuje Poslovnik o delu skupščine. 
 

 
16. člen 

 
FUNKCIONARJI ZDRUŽENJA 
 
Funkcionarji združenja so predsednik, dva podpredsednika ter generalni sekretar. Predsednik , 
podpredsednik za poslovne zadeve in generalni sekretar so po svoji funkciji člani Upravnega 
odbora združenja. 
 
Predsednik združenja vodi delo združenja, predseduje Upravnemu odboru in zastopa 
združenje v pravnem prometu in navzven. Odgovoren je za zakonito poslovanje in za poslovanje, 
skladno z zakonom in akti združenja. Predsednik združenja daje pooblastilo generalnemu sekretarju 

za zastopanje, ki je neomejeno in samostojno. 

 

Podpredsednik za strokovne zadeve je po funkciji predsednik Strokovnega sveta. Ta je 
zadolžen za obravnavo in odločanje o vseh strokovnih vprašanjih s področja psihoterapije. 
 
Podpredsednik za poslovne zadeve je zadolžen za finančno poslovanje združenja. Odgovoren 
je za skladnost finančnega poslovanja s finančnimi predpisi in računovodskimi standardi ter 
notranjimi akti, ki urejajo finančno materialno poslovanje združenja. 
 
Generalni sekretar je eden od zakonitih zastopnikov združenja. Skrbi in je odgovoren za 
organizacijo delovanja združenja in vse druge organizacijske vidike. Odgovoren je za 
administrativno urejeno poslovanje, ki ga po posebni pogodbi opravlja profesionalna tajnica. 
Skrbi za povezovanje dela Strokovnega sveta in Upravnega odbora, sodeluje na sejah Upravnega 
odbora, katerega član je, in na sejah Strokovnega sveta. V primeru odsotnosti nadomešča 
predsednika združenja in predsednika Strokovnega sveta. Odgovoren je za organizacijo 
strokovnih mesečnih srečanj.  
 
Generalni sekretar in podpredsednik združenja za poslovne zadeve sta pooblaščena za 
podpisovanje računov in drugih finančnih dokumentov 
 
V zvezi s pravnimi vprašanji in za pravno pomoč združenje najame zunanjega izvajalca. 
 

 
 

17. člen 
 
UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor je izvršilni organ združenja. 
 
Upravni odbor šteje sedem članov. Člani po funkciji so predsednik združenja, podpredsednik za 
poslovne zadeve in generalni sekretar ter še štirje člani, ki so neposredno izvoljeni na skupščini. 
 
Člani Upravnega odbora so lahko le psihoterapevti z nazivom.  
 



Upravni odbor vodi predsednik združenja, v primeru odsotnosti ga nadomešča generalni 
sekretar. 
 
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna vsaj polovica njegovih članov. Člani 
Upravnega odbora morajo vsaj tri dni pred sejo prejeli pisna vabila z gradivom. Upravni odbor 
sprejema sklepe veljavno, če je zanje glasovala večina prisotnih članov. 
 
 

18. člen  
 
NALOGE UPRAVNEGA ODBORA 
 
Upravni odbor: 
 

• sklicuje seje skupščine in zanje pripravlja gradiva, 
• skrbi za izvrševanje programa združenja, 
• pripravlja oz potrjuje predloge aktov združenja, ki jih posreduje skupščini v sprejem, 
• upravlja s premoženjem združenja, 
• ustanavlja in ukinja komisije in delovne skupine združenja, katerih člani niso 

neposredno izvoljeni na volilni seji skupščine, 
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih naloži 

skupščina združenja, 
• obravnava pritožbe članov združenja, kot je določeno s tem statutom. 
 

Vse zadeve, ki niso eksplicitno zajete v pričujočem statutu, a so ključne za nemoteno delovanje 
združenja, so v pristojnosti Upravnega odbora. 
 

 
19. člen 

 
SEJE UPRAVNEGA ODBORA 
 
Upravni odbor se sestaja na rednih sejah, ki jih sklicuje predsednik združenja, v njegovi 
odsotnosti pa generalni sekretar. Seje Upravnega odbora so lahko v primerih, ko gre za 
enostavne zadeve in zadeve, ki zahtevajo sprotno reševanje, tudi dopisne. 
 
Predsednik združenja je dolžan sklicati sejo Upravnega odbora tudi na zahtevo najmanj ene 
tretjine članov odbora v roku 8 dni od izražene zahteve po sklicu, če na podlagi gradiva oceni, da 
vsebina zahteva sejo Upravnega odbora.  
 
Na sejah Upravnega odbora se vodi zapisnik, sklepi morajo biti pisni in jasno zapisani v 
zapisniku. Zapisnik podpiše zapisničar in vsakokratni vodja seje Upravnega odbora.  
 
 

20. člen 
 

STROKOVNI SVET 
 
Je najvišji strokovni organ združenja, ki skrbi in je odgovoren za strokovne zadeve združenja. 
Pripravlja strokovne podlage in stališča za odločitve, ki jih o strokovnih zadevah sprejemata 
Upravni odbor in skupščina.  
 
Strokovni svet ima sedem članov, ki so praviloma psihoterapevti z nazivom, izjemoma, na 
predlog članov Strokovnega sveta, pa tudi člani združenja, ki so priznani strokovnjaki in delujejo 



na relevantnem strokovnem področju v zdravstvu. Strokovnemu svetu predseduje 
podpredsednik združenja za strokovne zadeve. Člani Strokovnega sveta so uveljavljeni 
psihoterapevti s pomembnimi strokovnimi in/ali akademskimi referencami. 
 
V strokovnem svetu delujeta dve strokovni telesi: 
 

• odbor za strokovne vsebine in organizacijo študija ter 
•  komisija za nazive.  

 
Vsako telo ima vodjo in dva člana, ki so izbrani izmed članov Strokovnega sveta, razen 
predsednika Strokovnega sveta, in so imenovani po medsebojnem dogovoru predsednika in 
članov Strokovnega sveta. 
 
Strokovni svet in njegova strokovna telesa se sestajajo na rednih sejah, na katerih se vodi 
zapisnik, sklepi morajo biti pisni in jasno zapisani v zapisniku. Zapisnik podpiše zapisničar in 
vsakokratni vodja seje Strokovnega sveta ali posameznega telesa.  
 
 

21. člen 
 
NALOGE IN PRISTOJNOST STROKOVNEGA SVETA 
 
Naloge in pristojnosti Strokovnega sveta so predvsem: 
 

• zagotavlja usklajeno delovanje združenja na strokovnem področju,  
• pripravlja in presoja strokovna navodila, zavzema stališča do strokovnih vprašanj, daje 

strokovne smernice in zavzema deontološka stališča,  
• skrbi za razvoj psihoterapevtske stroke 
• organizira izobraževanje s področja psihoterapije: propedevtiko, podiplomski študij 

psihoterapije, specializacijo iz psihoterapije ter vse druge oblike strokovnega 
izpopolnjevanja 

• sooblikuje vsebino petkovih strokovnih srečanj 
• podeljuje naziv psihoterapevt, supervizor, učni terapevt, mentor 
• sestavi in posodablja seznam mentorjev 
• skupaj z Upravnim odborom skrbi za izvedbo bienala Bregantovi dnevi, kjer je Upravni 

odbor zadolžen za imenovanje predsednika in članov organizacijskega odbora, Strokovni 
sveta pa za imenovanje predsednika in članov programskega odbora. Člani obeh so 
praviloma člani združenja, izjemoma pa lahko ugledni zunanji strokovnjaki. 

 
 

22. člen 
 
 
ODBOR ZA STROKOVNE VSEBINE IN ORGANIZACIJO ŠTUDIJA 
 
Odbor za strokovne vsebine in organizacijo študija je zadolžen za strokovnost, vsebino in 
izbiro ustreznih izvajalcev vseh izobraževanj v organizaciji združenja. To so:  

• propedevtika, 
• dvosemestrsko podiplomsko izobraževanje iz psihoterapije, 
• specializacija za poklic psihoterapevt – specialist za zdravstvene delavce po zaključeni 7. 

stopnji  izobrazbe (2. Bolonjski stopnji) in opravljenim strokovnim izpitom za področje 
zdravstva 

• strokovne delavnice, seminarji in druge oblike izobraževanja. 
 



Pri organizacijskem vidiku izobraževanj Odboru za strokovne vsebine in organizacijo študija 
pomagajo Upravni odbor in generalni sekretar, po potrebi pa tudi posebno tehnično - 
organizacijsko telo, ki ga v soglasju z Odborom za strokovne vsebine in organizacijo študija 
imenuje Upravni odbor. 
 
 
KOMISIJA ZA NAZIVE 
 
Komisija za nazive obravnava vloge članov za naziv psihoterapevt, supervizor, učni terapevt in 
mentor.  
 
Komisija za nazive ugotavlja izpolnjevanje pogojev za podelitev nazivov na podlagi Pravilnika o 
podeljevanju nazivov v psihoterapevtski dejavnosti, ki natančno določa kriterije za podelitev 
nazivov psihoterapevt, supervizor, učni terapevt in mentor.  
 
Svoje ugotovitve v obliki poročila z mnenjem o izpolnjevanju pogojev kandidata/prosilca za 
posamezni naziv Komisija za nazive posreduje prosilcu za naziv in Strokovnemu svetu, ki je za 
podelitev nazivov pristojen. 
 
V primeru, da se prosilec z mnenjem Komisije za nazive ne strinja,  lahko v roku 8 dni od 
prejema mnenja poda pisne pripombe na mnenje, ki jih pošlje na Strokovni svet. Ta na podlagi 
mnenja Komisije za nazive in pripomb prosilca za naziv s sklepom odloči o podelitvi naziva. 
 
V primeru, da Strokovni svet prosilcu zavrne podelitev naziva, lahko ta zoper sklep Strokovnega 
sveta vloži pritožbo na Upravni odbor. Upravni odbor imenuje posebno pritožbeno komisijo, ki 
jo sestavljajo trije  neodvisni člani, ki morajo biti psihoterapevti z nazivom. Pritožbena Komisija 
izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nazivov v 
psihoterapevtski dejavnosti ter svoje mnenje v obliki poročila  posreduje Upravnemu odboru. 
Upravni odbor  nato odloči o pritožbi. Odločitev Upravnega odbora je dokončna.  
 
Naziv psihoterapevt se podeljuje na svečan način na Bienalu Bregantovi dnevi. Naziv se 
podeljuje trajno in pomeni priznanje strokovne usposobljenosti, licenca pa se podeljuje pod 
določenimi pogoji in za določeno obdobje, opredeljeno v aktih Zbornice psihoterapevtov. 
 
 
 

23. člen 
 
NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor nadzira finančno materialno poslovanje združenja z uporabo ustreznih 
revizijskih oziroma računovodskih standardov.  
 
Nadzorni odbor deluje po Poslovniku o delu nadzornega odbora, ki ga sprejme skupščina 
združenja. 
 
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih na predlog Upravnega odbora izvoli 
skupščina združenja za dobo 5 let, z možnostjo ponovitve mandata.  
 
Funkciji člana Nadzornega odbora in člana Upravnega odbora se medsebojno izključujeta.  
Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora, ne morejo pa na njih 
odločati.  
 



Nadzorni odbor se sestaja na rednih sejah, seje pa so po potrebi lahko tudi dopisne. Nadzorni 
odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Če sta prisotna le dva, je za veljavno 
odločanje potrebno pridobiti tudi pisno soglasje tretjega člana. Na sejah se vodi zapisnik, ki ga 
podpiše zapisničar in vsakokratni vodja seje Nadzornega odbora. 
 
 

 
24. člen 

 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE 
 
Častno razsodišče odloča o kršitvah etičnega kodeksa ter o kršitvah statuta in drugih aktov 
združenja (v nadaljnjem besedilu: disciplinske kršitve).  
 
Častno razsodišče razpravlja in odloča o etičnih vprašanjih ter pripravlja strokovne podlage in 
stališča za odločitve, ki jih o etičnih vprašanjih in za potrebe Etičnega kodeksa sprejemata 
Upravni odbor in Skupščina združenja.  
 
Častno razsodišče ima predsednika in štiri člane. Je prvostopenjski organ odločanja v primerih 
disciplinskih kršitev in izreka disciplinske ukrepe (v nadaljnjem besedilu: disciplinski postopek). 
 
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek v skladu s Poslovnikom o delu častnega razsodišča, 
ki ga sprejme skupščina. 
 
Na sejah se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisničar in predsednik častnega razsodišča. 

 
 

25. člen 
 

DISCIPLINSKE KRŠITVE 
 
Disciplinske kršitve članov so: 

• kršitev Etičnega kodeksa, 
• kršitev statuta, 
• kršitev Pravilnika o finančno materialnem poslovanju, 
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje zadolžitev in funkcij v združenju, 
• neizvrševanje sklepov organov združenja, ki ima hujše posledice za interese in delovanje 

združenja, 
• ravnanja članov, ki škodujejo ugledu združenja ali poklicu psihoterapevt. 

 
 

 
26. člen 

 
DISCIPLINSKI UKREPI 
 
Za ugotovljene disciplinske kršitve lahko Častno razsodišče izreče naslednje disciplinske ukrepe:  

• opomin, 
• javni opomin, 
• izključitev iz združenja. 

 
Zoper odločitev Častnega razsodišča ima član pravico do pritožbe na skupščino kot 
drugostopenjski organ odločanja v disciplinskem postopku. Odločitev skupščine je dokončna. 



 
 

27. člen 
 

DELOVANJE ORGANOV 
 
Organi združenja delujejo na sejah, ki so sklepčne, če je na njih navzoča več kot polovica vseh 
članov organa.  
 
Organi združenja, ki imajo v svoji sestavi le tri člane, lahko veljavno odločajo, če so prisotni vsi 
člani ali če odsotni član odločitev naknadno potrdi. 
 
Organi odločajo z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko je s tem statutom ali 
drugim aktom zahtevana kvalificirana večina. 
 
Na sejah organov združenja se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar. 
Svoj način dela določi posamezni organ združenja s Poslovnikom o delu, ki ga sprejme na eni od 
svojih prvih sej. 
 
Zapisnik v elektronski obliki je predsedujoči dolžan poslati tajništvu združenja. 

 
 

28. člen 
 

 
BIENALE BREGANTOVI DNEVI 

 
Bienale Bregantovi dnevi je tradicionalno srečanje psihoterapevtov z mednarodno udeležbo, ki 
ga organizira Združenje psihoterapevtov Slovenije. Poteka vsaki dve leti, za organizacijo je 
zadolžen Organizacijski odbor, za program pa Programski odbor. V sklopu bienala združenje 
izda Zbornik Bregantovi dnevi.  
 
Predsednika in člane Organizacijskega odbora imenuje Upravni odbor, predsednika in člane 
Programskega odbora pa Strokovni svet, za dobo dveh let, z možnostjo ponovitve mandata.  
 
 
Za organizacijo bienala Bregantovi dnevi se vodi ločen finančni obračun poslovanja prek 
posebnega TRR združenja. Sredstva, ki so zbrana namensko za izvedbo bienala, lahko 
organizacijski odbor uporablja izključno za izvedbo bienala in tiskanje zbornika prispevkov z 
Bienala Bregantovi dnevi. 
 
 
 

29. člen 
 

PRAVNO VARSTVO 
 
O pritožbah zoper odločitve organov združenja oz. predsednika združenja odloča skupščina, v 
kolikor ni s tem statutom določeno drugače. 
Član združenja, ki se z odločitvijo organa ne strinja, lahko vloži pritožbo na skupščino združenja 
v roku 30 dni od prejema pisne odločitve organa.  
 
Skupščina je dolžna odločiti o pritožbi. Odločitev skupščine združenja je dokončna. 
 



 
 

30. člen 
 
JAVNOST DELOVANJA 
 
Delo združenja in njegovih organov je javno. Posamezni organ lahko v primeru vsebin zaupne 
narave posamezne seje zapre za javnost. 
 
Javnost je zagotovljena prek dostopnosti zapisnikov sej članom združenja, pa tudi drugim, če 
izkažejo za to pravni interes. 
 
 

 
31. člen 

 
RAZREŠITEV ČLANOV S FUNKCIJ 
 
Član, ki je izvoljen ali imenovan v organe združenja ali na posamezno funkcijo, je lahko 
predčasno razrešen s položaja, če deluje v nasprotju s poslanstvom in interesi združenja. 
Razrešitev člana s položaja je v pristojnosti organa, ki ga je izvolil oz. imenoval. 
 
Upravni odbor združenja poda predlog za razrešitev člana s položaja organu, ki ga je izvolil ali 
imenoval. Predlog za predčasno razrešitev mora biti obrazložen ali podan na osnovi dokončne 
odločitve Častnega razsodišča o ugotovljeni disciplinski kršitvi člana, ki se predlaga za 
razrešitev.  
 
Predčasna razrešitev se lahko opravi tudi na željo člana samega ali v primeru smrti člana. 

 
 

32. člen 
 

PRENEHANJE ZDRUŽENJA 
 
Združenje preneha s svojim delovanjem: 
 
-  po sklepu skupščine 
-  po samem zakonu; 
-  s spojitvijo z drugim društvom ali združenjem, 
-  s pripojitvijo k drugemu društvu ali združenju, 
-  s stečajem, 
-  na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja. 
 
Skupščina lahko sprejme sklep o prenehanju združenja. Ta sklep je sprejet, če zanj glasuje 
najmanj 2/3 na skupščini navzočih članov. 
 
Skupščina lahko sprejme tudi sklep o spojitvi z drugimi društvi ali pripojitvi k drugemu društvu. 
Tak sklep je sprejet, če zanj glasujejo najmanj 2/3 na seji prisotnih članov. V tem primeru se 
premoženje združenja prenese na društvo, ki bi nastal s spojitvijo oz. na društvo h kateremu se 
združenje pripoji. 
 
V primeru prenehanja združenja po prvi, drugi in šesti alineji 1. odstavka tega člena se njegovo 
premoženje po poravnavi vseh obveznosti prenese na društvo, zavod, ustanovo ali drugo 
nepridobitno pravno osebo z enako ali primerljivo dejavnostjo in primerljivimi cilji. 



 
Morebitna proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 

 
 

33. člen 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 
Ta statut je veljaven, ko je sprejet na seji skupščine, uporabljati pa se začne še istega dne. Z istim 
dnem preneha veljati predhodni statut združenja, ki je bil sprejet na skupščini 14.3.2014. 
 
Z dnem prenehanja prejšnjega statuta združenja, ki je bil sprejet na skupščini 14.3.2014, 
prenehajo tudi funkcije vsem članom organov združenja in funkcionarjem združenja. 
 
Takoj po sprejemu tega statuta se na isti skupščini, ki je ta statut sprejela, izvedejo volitve 
predsednika združenja, podpredsednikov, generalneha sekretarja, Upravnega odbora, 
Strokovnega sveta, Častnega razsodišča in Nadzornega odbora za novo mandatno obdobje. 
Volitve se izvedejo po tem statutu. na podlagi novih kandidatnih list. 
 
 

34. člen 
 
Ta statut je bil sprejet na redni seji skupščine  dne 20. 04. 2018 in dopolnjen na dopisni seji 
skupščine 31.5.2018. 
 

Ljubljana, 04. 06. 2018  
 

Predsednik Združenja psihoterapevtov 
Slovenije: 
Gorazd V. Mrevlje 

 


