
Slavica Ravnik, zaslužna članica društva Sloventa 

Na redni letni skupščini 18. 4. 2022 je bil sprejet sklep pod število 8:  

Udeleženci skupščine soglasno dodelijo Slavici Ravnik naziv zaslužni član 

društva. Zaslužni član društva Slavica Ravnik. 

Slavnostna podelitev naziva se izvede v okviru CTA izpitov 10. In 11.6.2022 v 

M-Hotelu v Ljubljani. 

---------------------------- 

Po 14. Členu statuta društva Sloventa se naziv zaslužni član društva podeli članu, ki je s svojo 

profesionalno dejavnostjo in izjemnim angažiranjem prispeval k rasti in razvoju društva, širjenju 

poslanstva društva ter uveljavljanju transakcijske analize v slovenskem prostoru.  

Izvršni odbor in strokovni društva menita, da si ta naziv upravičeno zasluži naša članica, Slavica 

Ravnik.  

Slavica Ravnik je bila predsednica društva v obdobju 2013-2020 in ima velike zasluge za obstoj in 

današnjo podobo društva Sloventa.  

Društvo je bilo leta 2013 v krizi. Takrat je aktivno vlogo v društvu prevzela Saša Frece z ožjo skupino 

članic, ki so aktivno in z veliko vložene energije prevzele razpadajoče društvo in ga pognala v tek. 

Predsedovanje društvu je prevzela Slavica. Takrat je bila ena od dveh, ki sta imeli opravljen CTA (imeli 

smo še 2 PTSTA in enega TSTA). Društvo je takrat štelo le 21 članov. Poleg Saše Frece in Slavice Ravnik 

so v tej prvi fazi oživljanja društva delovale še Helena Ditar (takrat Požun), Darja Poljanec, Irena Fras 

in Judita Bagon.  

Vodenje društva je prevzela Slavica Ravnik z ekipo, ki so položili temelje društva: pripravili so vse 

konstitutivne akte, začenši z novim statutom, etičnim kodeksom društva, ki so ga prevedli tudi v 

angleščino, prevedli etični kodeks EATE v slovenščino, izdelali pravilnik o častnem razsodišču, finančni 

pravilnik, in kar je bilo zelo pomembno – prevedli  EATIN Handbook, priročnik o izobraževanju v TA. 

Vzpostavili so povezave z EATO, SKZP, predvsem pa so se  iskale nove možnosti delovanja društva.   

Slavica je uvedla najprej letna srečanja: Prvo je bilo dvodnevno jesensko srečanje, novembra 2014 v 

M-hotelu v Ljubljani. To srečanje še ni imelo določene nosilne teme. Kasnejša so srečanja postala 

tematska, redno so se jih udeleževali mednarodni učitelji in supervizorji. Na njih so se predavali 

priznani slovenski strokovnjaki in tudi strokovnjaki iz drugih evropskih držav, Avstralije, Indije. 

Predavatelji so bili ne le s področja TA, ampak tudi z drugih področij, ki so bila aktualna glede na 

temo, ki so jo obravnavali. Programi srečanj so bili vsako leto bolj zanimivi, privabljali so nove člane in 

zunanje udeležence. Slavica je zaslužna za popularizacijo ideje TA v širšem slovenskem prostoru. Ko 

so letno srečanje prenesli v Mestni muzej v Ljubljani, je ta s svojim ambientom pomembno prispeval 

k ugledu dogodka. V letu 2022 so izvedli že 8 strokovno srečanje.  

Popularizacija TA in s tem tudi društva se je kazala v naraščanju števila članov, od 21 –ih v letu 2013 

(do 87, ko je zapustila mesto predsednice). Število članov še vedno rase.  



Slavica je poskrbela tudi za ugled društva v širšem prostoru in v Eati, saj se je veliko angažirala na 

letnih srečevanjih predsednikov društev, kjer so ugotavljali skupne probleme in iskali rešitve v sklopu 

EATE. Leta 2018 pa je srečanje predsednikov zelo uspešno organizirala v Ljubljani.  

Uspešno je vodila društvo tudi iz finančnega vidika, saj je društvo poslovalo pozitivno in celo nabralo 

nekaj sredstev. 

Pod Slavičinim vodstvom se je pripravilo Potrdilo 2. stopnje, ki je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev 

inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Stekla je 

tudi organizacija CTA izpitov v Sloveniji, ki pa so jo bili primorani prestaviti zaradi epidemioloških 

razmer in se bo izvedla v letu 2022.  

Številni novi projekti so se postopoma uresničevali. Ob epidemiološki krizi so se hitro odzvali in 

strokovno srečanje izvedli po zoomu. Zoom je dal nove možnosti – organizirali so nove oblike 

sodelovanja in delovanja: TA Cafee, Webinarji. Tudi srečevanje izvršnega in strokovnega odbora po 

zoomu je olajšalo delovanje društva.  

Slavica je ves čas svojega predsedovanja odpirala nove poti in spodbujala k iskanju novih smeri 

delovanja društva, prispevala k njegovi rasti in razvoju, širjenju poslanstva društva in uveljavljanju 

transakcijske analize.  

Zato menimo, da je Slavica Ravnik upravičena, da pridobi naslov zaslužne članice društva.  

 

Izvršni odbor društva Sloventa 

 

Ljubljana, 21.3.2022 


