
    SLOVENTA  Društvo za transakcijsko analizo Slovenije

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 
II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu 

Za študente  TAja  v Sloveniji  je  proces  certificiranja  jasno določen s  standardi,  ki  jih
predpisujeta  EATA  in  ITAA.  Standardi  določajo,  pogoje  za  pridobitev  certifikata  o  I.
stopnji  izobraževanja  iz  TAja,  torej  t.i.  TA-101  ter  postopek  pridobitve  naziva
certificirani  transakcijski  analitik  (CTA).  Vmesna stopnja  ni  določena,  kljub temu,  da
študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse. 

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven,
tako  strokovno,  časovno  kot  finančno.  Zato  se  mnogi  ne  odločijo,  da  bi  svoj  proces
izobraževanja  zaključili  na  tak  način,  kljub  temu  pa  TA znanje  pri  svojem delu  zelo
uspešno in kompetentno uporabljajo. 

Pogosto  brez  določenega  potrdila  o  znanju  specializanti/edukanti  v  procesu
zaposlovanja  ne  morejo  dokazati  svojih  kompetenc.  Ob  tem  določeni  učitelji,  ki
poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem,
kdo se  lahko naziva  z  nazivom transakcijski  analitik.  V  zadnjih  letih smo lahko tudi
opazili,  da  se  študenti  pogosto  razvrščajo   in  identificirajo  z  inštitutom  iz  katerega
prihajajo.

Vse  to  nas  je  vodilo  v  pripravo  potrdila  o  zaključeni  II.  stopnji  izobraževanja  iz
transakcijske analize. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova
mnenja  in  njihove  kurikulume ter  na  podlagi  tega  dosegli  konsenz  glede  pogojev za
izdajo tovrstnega potrdila. 

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je: 

1. bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu  
najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja, 

2. opravil najmanj 150 ur praktičnega dela, 
3. svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
4. bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
5. ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
6. je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne 

društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga 1: Podroben opis pogojev

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, na spletni strani društva Sloventa izpolni obrazec
za izdajo potrdila (link do obrazca……) ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika):



Glej priloga 2. V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za
obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA IME PRIIMEK
referenca: 99
prejemnik: Društvo Sloventa, Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana 

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok
za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

7. Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
8. Nevenka Nakrst, CTA(P) - članica
9. Judita Bagon - članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v 
tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. 
Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot 
nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo 
navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v 
skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem. 

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo 
prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji 
ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv 

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični 
obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo 
potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko 
potrdila (glej Priloga 2). Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne 
pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisan dogovor CTA, lahko 
uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da 
se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, 
da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti 
TAja v Sloveniji. 

Strokovni odbor Sloventa

Priloga 1: Podroben opis pogojev
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Pri štetju se za eno uro upošteva andragoško uro, torej 45 minut.

Pogoj Dodatna pojasnila Dokazilo

Opravljeno 
izobraževanje iz TAja v
okviru izbrane šole ali 
šol v obsegu najmanj 
300 ur teoretičnega 
izobraževanja

Teoretično izobraževanje obsega ure TA 
(kateregakoli področja – O, P, C, E), ki jih je 
vodil TSTA, učitelj CTA ali PTSTA. 
Vključujejo pridobivanje teoretičnega 
znanja, demonstracijo uporabe TA 
konceptov, praktično izobraževanje, 
predavanja in razprave. 

Potrdila o 
izobraževanju,
iz katerih so 
razvidne ure 
prisotnosti.

Najmanj 150 ur 
praktičnega dela

Ure dela, pri katerih je posameznik 
uporabljal koncepte transakcijske analize. 
Praktično delo vključuje delo s klienti, pri 
čemer edukant nastopa v vlogi izvajalca, 
vodje ali učitelja. Na psihoterapevtskem in 
svetovalnem področju v te ure šteje delo s 
posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Dokazilo je 
lahko pogodba
o delu ali 
»log« 
podpisan s 
strani 
mentorja ali 
supervizorja 
ali potrdilo 
supervizorja.

Najmanj 50 ur 
supervizije

Posameznik je svoje delo superviziral v 
obsegu najmanj 50 ur supervizije, od 
tega 30 ur pri certificiranem TSTA, učitelju 
CTA ali PTSTA iz katerega koli področja (P, 
O, C, E). Preostanek supervizijskih ur je 
lahko opravljenih pri certificiranem 
supervizorju iz druge poljubne terapevtske
modalitete ali licenciranem supervizorju 
druge stroke.  

Supervizija je ura s supervizorjem, ki jo je 
vodil TSTA, učitelj CTA ali PTSTA, oziroma 
v manjšem deležu tudi drug certificiran 
supervizor, pri čemer je edukant aktivno 
predstavil svoje delo. Znotraj skupinske 
supervizije edukant beleži število aktivnih 
ur supervizije, le kadar sam predstavi 
primer.

Kot dokazilo 
velja potrdilo 
o opravljenih 
urah s strani 
supervizorja 
ali »log« s 
podpisi.

Osebna terapija v 
obsegu najmanj 50 ur

Posameznik mora biti vključen v osebno 
terapijo v obsegu najmanj 50 ur, od tega 30
ur pri certificiranem transakcijskem 
analitiku CTA(P). Preostanek ur osebne 
terapije je lahko opravljenih pri drugem 
certificiranem psihoterapevtu po SKZP ali 

Kot dokazilo 
velja potrdilo 
terapevta o 
opravljenih 
urah.
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EAP standardih. 

Osebna terapija je v procesu izobraževanja 
nujno potrebna, da edukant pridobi 
izkušnjo uporabe TA in da se usposobi za 
uporabo TA pretežno neskriptno (tudi za 
področje O, E, C), kar je tudi pogoj za 
kasnejše opravljanje izpita. Osebna terapija
mora biti opravljena pri CTA, CTA učitelju, 
PTSTA, TSTA ali v manjšem deležu pri 
certificiranem psihoterapevtu po SKZP ali 
EAP standardih. Da zadostimo SKZP in EAP
standardom je pomembno tudi, da osebni 
psihoterapevt ni hkrati v vlogi učitelja ali 
supervizorja.

Izpolnjeno priporočilo 
s strani svojega 
mentorja 

Priloga 3 

Priloga 2: Obrazca

Ime in priimek

Naslov:

Tel.št.

e-naslov:

Sem član društva Sloventa Da – Ne 

V kolikor nisem član društva, sem plačal prispevek za 
obravnavo vloge v višini 40 €

Da – Ne 

TA izobraževanje v obsegu ______ ur (min 300 ur) opravljenih v 
času med ____ in _____ pri/v okviru _______(ime učitelja/učiteljev, 
inštituta)

dokazila priloga pdf

Praktično delo v obsegu (najmanj 150 ur) dokazila priloga pdf

Supervizijske ure v obsegu 50 ur, od tega 30 ur pri PTSTA ali 
TSTA 

dokazila priloga pdf
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Osebna terapija v obsegu 50 ur, od tega 30 ur pri CTA(P) dokazila priloga pdf

Izpolnjeno priporočilo mentorja priloga pdf

S podpisano vlogo za obravnavo dokumentacije soglašam, da 
Sloventa vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje 
moje osebne podatke, ki sem jih navedel v obrazcih potrebnih 
za izdajo potrdila o dokončani II. stopnji izobraževanja iz TA. 

Seznanjen sem z Etičnim kodeksom Slovente in EATE

http://www.sloventa.si/?page_id=154

https://eatanews.org/wp-content/uploads/2019/04/ethics-code-feb-13th-
edit.pdf

Da

Dovoljujem, da me Društvo Sloventa kontaktira preko tel.št. ali 
e-naslova, ki sem ga napisal, v primeru potrebe po dopolnitvi 
vloge 

Da – Ne

Dovoljujem, da Društvo Sloventa uporabi navedeni naslov za 
dostavo potrdila

Da – Ne

Dovoljujem, da me Društvo Sloventa uvrsti na svoj seznam e-
naslovov za obveščanje o aktivnostih društva

Da – Ne

Priloga 3: Priporočilo mentorja

Spoštovani kolega mentor/supervizor, Društvo Sloventa se krepi po strokovni plati in k
temu prispevate tudi vi s svojim delom in podporo študentu TAja, ki želi pridobiti Potrdilo
o II.st. izobraževanja iz TA. S svojim podpisom se zavezujete k resničnosti podatkov na
potrdilu,  ki  ga  izdaja  Sloventa.  Na  ta  način  skupaj  pripomoremo  k  poenotenju
izobraževalnih standardov,  dvigovanju nivoja strokovnosti  in zagotavljanju kvalitetnega
dela s klienti. Skladno s priporočili s strani EATA in ITAA  želimo, da edukantu pojasnite
razliko med potrdilom, ki  ga izdaja Sloventa oziroma vaša šola ter  certifikatom, ki  ga
izdajata EATA in ITAA.  Pomembno je, da pri  beleženju  števila ur upoštevate pravila in
smernice obeh mednarodnih organizacij,  saj  le na tak način lahko dolgoročno edukant
pridobi tudi Evropsko diplomo za psihoterapijo. 

Pri beleženju števila ur upoštevajte sledeče:

10. Pri štetju se za eno uro upošteva andragoško uro, torej 45 minut.
11. Teoretično izobraževanje obsega ure s področja TA, ki jih je vodil TSTA, učitelj CTA 

ali PTSTA. Vključujejo pridobivanje teoretičnega znanja, demonstracijo uporabe TA 
konceptov, praktično izobraževanje, predavanja in razprave. 

12. Praktično delo vključuje delo s klienti, pri čemer edukant nastopa v vlogi izvajalca, 
vodje ali učitelja. Na psihoterapevtskem in svetovalnem področju v te ure šteje 
delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami. 
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13. Supervizija je ura s supervizorjem, ki jo je vodil TSTA, učitelj CTA ali PTSTA, 
oziroma v manjšem deležu tudi drug certificiran supervizor, pri čemer je edukant 
aktivno predstavil svoje delo. Znotraj skupinske supervizije edukant beleži število 
aktivnih ur supervizije. V kolikor na skupinski superviziji ni predstavil svojega 
primera, te ure beleži kot napredno TA – izobraževanje, ki se mu šteje v obseg ur 
potrebnih za pristop k CTA izpitu.

14. Osebna terapija je v procesu izobraževanja nujno potrebna, da edukant pridobi 
izkušnjo uporabe TA in da se usposobi za uporabo TA pretežno neskriptno, kar je 
tudi pogoj za kasnejše opravljanje izpita. Osebna terapija mora biti opravljena pri 
CTA (P) ali v manjšem deležu pri certificiranem psihoterapevtu po SKZP ali EAP 
standardih. Da zadostimo SKZP in EAP standardom je pomembno tudi, da osebni 
psihoterapevt ni hkrati v vlogi učitelja ali supervizorja.

Prosimo, označite, izpolnite:

Ime mentorja/glavnega TA supervizorja:

Ime študenta:

Kot mentor/supervizor poznam imenovanega študenta od _________.

Do sedaj je imenovani zaključil:

____ ur TA izobraževanja

____ ur praktičnega dela po načelih TA 

_____ ur supervizije z moje strani

_____ ur preostale supervizije

____ ur osebne terapije

V tem času je imenovani izkazal znanje TA ter uporabo metod in tehnik TA ter deluje 
etično in profesionalno v dobrobit svojih klientov.

Kraj in datum:

Podpis:
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Zahvaljujemo  se  vam  za  vaše  delo,  znanje  in  izkušnje,  ki  jih  v  procesu
izobraževanja in mentorstva posredujete edukantom TA. Hvala, ker zagotavljate
kompetentnost, strokovnost in etičnost našega skupnega dela in s tem skrbite, da
Transakcijska analiza pridobiva pomembno mesto v slovenskem terapevtskem,
svetovalnem,  pedagoškem,  organizacijskem  in  širšem  prostoru.  Želimo  vam,
uspešno nadaljnje delo! 

Strokovni odbor Sloventa
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