
1. Ëlen

NAMEN SODELOVANJA

S tem dokumentom Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (v nadaljevanju teksta SKZP) in Združenje 
psihoterapevtov Slovenije (v nadaljevanju teksta ZPS) potrjujeta namero za sodelovanje in doloËata 
naËela, obliko in vsebino sodelovanja za dosego skupnega cilja: zakonska ureditev psihoterapevtske 
dejavnosti v Sloveniji. 

2. Ëlen

CILJ SODELOVANJA

S sodelovanjem na razliËnih podroËjih (strokovnem, z mediji, z Ministrstvom za zdravje, z vlado in 
drugimi) stremimo k ureditvi pravne podlage za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti zaradi: 
- uveljavitve psihoterapije kot samostojne znanstvene discipline in neodvisnega poklica,
- zašËite psihoterapevtov in uporabnikov psihoterapevtskih storitev ter 
- urejanja trenutnih razmer na podroËju psihoterapije še pred sprejetjem Zakona o psihoterapevtski 

dejavnosti (ZPD). 

3. Ëlen

OBLIKA SODELOVANJA

Sodelovanje SKZP in ZPS je potrjeno na UO (Upravnem odboru) in SS (Strokovnem svetu) SKZP ter 
UO in SS ZPS in je obvezujoËe za oba podpisnika, dokler ne bodo doseženi cilji oziroma do pisnega 
odstopa od dogovora, ki ga lahko poda vsak od podpisnikov memoranduma.

M E M O R A N D U M
o sodelovanju na podroËju urejanja psihoterapevtske dejavnosti 

med 
Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP)

in
Združenjem psihoterapevtov Slovenije (ZPS)



V skupnem delovanju vsaka od strani ohrani avtonomijo in strokovno ter organizacijsko identiteto.

Za uresniËevanje skupnih ciljev bosta podpisnika imenovala šestËlansko skupno delovno skupino, ki jo 
bodo sestavljali po trije predstavniki obeh podpisnikov memoranduma. Skupina bo vodila in usklajevala 
vse aktivnosti na podroËju sodelovanja med SKZP in ZPS.

Glede na obravnavana podroËja bo delovna skupina po potrebi in dogovoru vkljuËevala tudi druge 
inštitucije, posameznike in skupine.

4. Ëlen

NA»ELA SODELOVANJA

Pri sodelovanju in odloËanju velja naËelo enakosti. Tudi v delovni skupini velja enakost oz. naËelo 
konsenza. Vsak Ëlan delovne skupine predstavlja en glas, Ëe bi bilo v delovnem procesu potrebno 
glasovanje ali bi se zanj odloËili.
Podpisnika memoranduma zastopata strokovno stališËe, da naj psihoterapevtsko dejavnost ureja 
samostojen zakon.

Podpisnika memoranduma zastopata strokovno stališËe, da je poklic psihoterapevt samostojen in da 
kandidati vstopajo v izobraževanje šele po zakljuËeni univerzitetni izobrazbi (dosežena VII. stopnja 
izobrazbe) oz. po konËani drugi bolonjski stopnji izobraževanja.

Podpisnika menita, da je obstojeËi Predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti dobra podlaga za 
dokonËno oblikovanje Zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Potrebne so spremembe, uskladitve in 
posodobitev posameznih Ëlenov s strokovnimi standardi SKZP in ZPS, kar bo naredila skupna šestËlanska 
delovna skupina.

Predlog usklajene verzije delovne skupine bo zavezujoË za obe strani. V primeru nastopanja navzven 
bosta oba podpisnika zagovarjala ta stališËa in ravnala v skladu z njimi.

Pri pripravljanju sprememb in dopolnil obstojeËega predloga zakona bosta podpisnika, v skladu z 
osnovnimi naËeli psihoterapevtske stroke ter ob spoštovanju in ohranjanju avtonomnosti razliËnih 
strokovno priznanih psihoterapevtskih pristopov, upoštevala vse profesionalne in etiËne standarde, ki 
veljajo na podroËju psihoterapevtske dejavnosti.

5. Ëlen

KONKRETNE NALOGE

Podpisnika memoranduma se strinjata, da je potrebno z delom na obstojeËem Predlogu zakona o 
psihoterapevtski dejavnosti nadaljevati na naËin, da Ministrstvo za zdravje ponovno aktivira delovno 
skupino, v katero bodo imenovani novi predstavniki psihoterapevtske stroke in ki bo pripravila 
spremembe in dopolnitve obstojeËega Predloga ZPD.

Podpisnika si izmenjata pripombe na obstojeËi Predlog ZPD, kar bo osnova za zaËetek njegove prenove. 

Da bi pospešili postopek priprave ZPD in vzbudili zanimanje javnosti, bosta ZPS in SKZP skupaj 
organizirala razliËne javne aktivnosti. Prva bo organizacija posveta na temo Zakona o psihoterapevtski 
dejavnosti z vkljuËitvijo širše javnosti in medijev. Vsebinski in organizacijski koncept posveta bo 
pripravila skupna delovna skupina.

Podpisnika soglašata, da je treba zaradi neurejenih razmer na podroËju psihoterapevtske dejavnosti v 
Sloveniji urediti in korigirati obstojeËe razmere na tem podroËju še pred sprejetjem ZPD. Zato bosta 



zaËela postopke za ustanovitev Zveze združenj psihoterapevtov Slovenije - strokovne zbornice, ki bo 
delovala kot zametek strokovne zbornice z javnimi pooblastili in bo vkljuËevala vse relevantne subjekte 
s podroËja psihoterapije v Sloveniji.

Ob ustanovitvi Zveze združenj psihoterapevtov Slovenije - strokovne zbornice je potrebno usklajeno 
poenotenje registra psihoterapevtov. 

6. Ëlen

SPLO©NA DOLO»ILA

»e eden od podpisnikov ne upošteva doloËil tega memoranduma, lahko drugi po pisnem opozorilu 
odstopi od sodelovanja. Odstop mora biti podan pisno in z obrazložitvijo.

Na podroËju ciljev, ki niso predmet tega dogovora, vsak od podpisnikov memoranduma nastopa 
samostojno.

Memorandum o sodelovanju priËne veljati, ko ga podpišeta predsednika SKZP in ZPS.

Memorandum je napisan v štirih izvodih, od katerih vsak podpisnik prejme po dva izvoda.
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