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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

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:

1. Pri štetju se za eno uro upošteva andragoško uro, torej 45 minut.
2. 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. 

3. 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. 

4. 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.

5. 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:
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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:

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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