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POROČILO O DELU  
Nacionalnega odbora za podeljevanje certifikata EuroPsy  

ZA LETO 2015 

 
Organ: Nacionalni odbor za podeljevanje EuroPsy     
  
Predsednik/ca: Anja Podlesek 
 

1. Strokovna srečanja 
Srečanje Datum Kraj Prisotni člani Program in sklepi srečanj  

20. sestanek 4.3.2015 Ljubljana, 
Linhartova 
13 

Anja Podlesek, 
Robert Masten, 
Brigita Žugman, 
Nives Kolarič 

Obravnava vlog za certifikat 
EuroPsy 

21. sestanek 
NAC 

11.3.2015 Ljubljana, 
Linhartova 
13 

Robert Masten, 
Brigita Žugman, 
Anja Podlesek 

Obravnava vlog za certifikat 
EuroPsy  
 

22. sestanek 
NAC 

16.3.2015 Ljubljana, 
Linhartova 
13 

Blanka Tacer, 
Brigita Žugman, 
Gregor Žvelc, 
Anja Podlesek, 
Nives Kolarič 

Obravnava vlog za certifikat 
EuroPsy  

23. sestanek 
NAC 

30.3.2015 Ljubljana, 
Linhartova 
13 

Blanka Tacer, 
Robert Masten, 
Vita Poštuvan, 
Anja Podlesek 

Obravnava vlog za certifikat 
EuroPsy 

24. sestanek 
NAC 

27.5.2015 FF UL. 
Ljubljana, 
Aškerčeva 
2 

Robert Masten, 
Gregor Žvelc,  
Anja Podlesek 

Obravnava dopolnitev vlog za 
certifikat EuroPsy 

25. sestanek 
NAC 

10.9.2015 FF UL. 
Ljubljana, 
Aškerčeva 
2 

Robert Masten, 
Anja Podlesek, 
Božena Stritih 

Obravnava dopolnitev vlog za 
certifikat EuroPsy 

 

2. Strokovna gradiva 

Prosimo, navedite naslove gradiv (in njihov namen), ki ste jih pripravili. 
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1. Posodobitev spletne strani EuroPsy (prenos strani na Arnes Splet) 
2. Ponatis letaka o EuroPsy v okviru projekta SUPER PSIHOLOG 
3. Zapis informacij o certifikatu EuroPsy na spletnih straneh projekta SUPER PSIHOLOG 
 
Namen teh gradiv je diseminacija informacij o certifikatu EuroPsy in njegovem pomenu za 
razvoj strokovnih standardov v Sloveniji. 

 

3. Sodelovanje pri projektih, nalogah ...  
 
Projekt Aktivnosti sekcije 

Projekt “Supervizirana praksa 
psihologov: Razvoj programa 
usposabljanja mentorjev in modela 
supervizirane prakse – SUPER 
PSIHOLOG” v okviru programa 
Norveški finančni mehanizem 2009-
2014 

Pri izvedbi projekta sodeluje tudi več članic NAC (Anja 
Podlesek, Vita Poštuvan, Blanka Tacer) in Vlasta Zabukovec 
(EAC). V okviru projekta v strokovni in splošni javnosti 
diseminiramo informacije o EuroPsy certifikatu in redno 
promoviramo certifikat v povezavi s supervizirano prakso. 

4. Prihodki in odhodki ter vir  
Vir  Prihodki  

plačilo pristojbin za obravnavo vlog 
za pridobitev certifikata (odobrenih 
79 vlog v letu 2015) 

90 EUR * 79 = 7110 EUR 

Vir  Odhodki  

lastna sredstva predsednice NAC plačilo stroškov udeležbe na sestanku predsednikov NAC z 
EAC v Bruslju, 6.3.2015 (cca. 450 EUR) 

 

5. Drugo  
Prosimo, navedite in kratko opišite morebitne druge aktivnosti. 

Naziv aktivnosti Kratek opis 

Izvedba delavnice za izpolnjevanje 
vloge za pridobitev EuroPsy, Maribor 
(FFUM), 21.1.2015 

Na delavnici sta Vlasta Zabukovec in Anja Podlesek 
predstavili certifikat in ključne točke vloge za certifikat. 

Predstavitev študijske in 
supervizirane prakse po načelih 
certifikata EuroPsy, Ljubljana (FFUL), 
23.1.2015  

Kratka predstavitev je bila namenjena študentom 
magistrskega programa psihologije. 

Izvedba delavnice za izpolnjevanje 
vloge za pridobitev EuroPsy, 
Ljubljana (FFUL), 3.2.2015 

Na delavnici je Vlasta Zabukovec predstavila certifikat in 
ključne točke vloge za certifikat. 

Izvedba sestanka z Bogdanom 
Polajnerjem, koordinatorjem 

A. Podlesek je predstavila certifikat EuroPsy. 
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študijskega programa Biopsihologija 
na UP 

Predstavitev certifikata EuroPsy 
študentom biopsihologije, Koper 
(FAMNIT UP), 11.2.2015 

A. Podlesek je študentom dodiplomskega in magistrskega 
študijskega programa Biopsihologija predstavila certifikat 
EuroPsy in zahteve za njegovo pridobitev. 

Udeležba na letnem srečanju EAC in 
predsednikov NAC, Bruselj, 6.3.2015 

NAC je poročal EAC o dosežkih v letu 2015. 

Predstavitev certifikata EuroPsy 
zaposlenim na Oddelku za 
psihologijo UL, Ljubljana (FFUL), 
13.4.2015 

A. Podlesek je poleg projekta SUPER PSIHOLOG predstavila 
certifikat EuroPsy in pomen študijske in supervizirane prakse. 

Predstavitev certifikata EuroPsy 
študentom psihologije, Ljubljana 
(FFUL), 17.4.2015 

V. Zabukovec in A. Podlesek sta študentom dodiplomskega in 
magistrskega študijskega programa Psihologija poleg 
predloga Zakona o psihološki dejavnosti in projekta SUPER 
PSIHOLOG predstavili certifikat EuroPsy in zahteve za 
njegovo pridobitev. 

Delitev letakov o certifikatu EuroPsy  Letake o EuroPsy smo delili ob več priložnostih:  
- pri predstavitvi certifikata študentom, npr. 

študentom biopsihologije v Kopru 11.2.2015 in 
brucem na Oddelku za psihologijo, Ljubljana (FFUL), 
1.10.2015 

- na Dnevih psihologov 2015 in zajtrku z novinraji v 
okviru projekta SUPER PSIHOLOG 12.6.2015 

- na vmesni konferenci projekta SUPER PSIHOLOG 
18.11.2015 

Predstavitve certifikata v okviru 
predstavitev projekta SUPER 
PSIHOLOG 

Certifikat EuroPsy smo predstavili kot izhodišče projekta 
SUPER PSIHOLOG na več konferencah in kongresih: 

- Triple i konferenci 2.6.2015 v Kopru (V. Zabukovec) 
- 2. akademsk-gospodarskem kongresu na Brdu pri 

Kranju dne 3.6.2015 (A. Podlesek) 
- 14. evropskem kongresu iz psihologije v Milanu 

9.7.2015 (V. Zabukovec, A. Podlesek, V. Poštuvan) 
- vmesni konferenci projekta SUPER PSIHOLOG 

“Kakšno mentorstvo potrebujemo?”, Ljubljana, 
18.11.2015 (V. Zabukovec, A. Podlesek) 

Poudarjen je bil pomen certifikata za slovenske psihologe ter 
pomen študijske in supervizirane prakse za razvoj kompetenc 
psihologov. 

6. Evalvacija dela 

 
Prosimo, evalvirajte uspešnost sekcije v tem letu in opredelite realiziranje aktivnosti glede na 
načrt dela, ki ste ga pripravili v sekciji. 

Ker se je marca 2015 Sloveniji uradno iztekalo prehodno obdobje za podeljevanje certifikata 
EuroPsy, smo v začetku leta 2015 izvedli intenzivno obveščanje psihologov o EuroPsy preko 
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e-pošte in facebook strani DPS ter več predavanj o EuroPsy in delavnic za izpolnjevanje vloge 
za pridobitev certifikata po različnih koncih Slovenije (LJ, MB in KP), kar se je izkazalo za 
uspešen način pridobivanja prosilcev. V letu 2015 smo podelili 79 certifikatov. Cena za 
obravnavo vloge je znašala 90 EUR. Do konca leta 2015 je pridobilo certifikat 188 prosilcev, 
kar predstavlja okvirno 10 % slovenskih psihologov, morda celo več. Na to številko smo 
ponosni in jo štejemo za uspeh pri uveljavljanju certifikata v Sloveniji. 
 
V projektu SUPER PSIHOLOG smo od 5.2.2015 dalje usposabljali 25 mentorjev supervizirane 
prakse psihologov in supervizorje mentorjev ter vzpostavljali sistem supervizirane prakse, ki 
je osnovni del usposabljanja psihologov za doseganje standardov za pridobitev certifikata 
EuroPsy. Projekt je bil dobro sprejet in je prepoznaven tako v strokovni kot tudi v širši 
javnosti, s tem pa se širi tudi ozaveščenost o pomenu certifikata EuroPsy. Tudi to ocenjujemo 
kot pomemben dosežek. 
 
Pri EAC smo dosegli razumevanje dejstva, da zaradi težav na področju pridobivanja stalne 
zaposlitve niso uspeli vsi prosilci z zaključenim štiriletnim univerzitetnim študijskim 
programom psihologije do zaključka prehodnega obdobja marca 2015 pridobiti certifikata. 
Dogovor je, da NAC od zaključka prehodnega obdobja take vloge obravnava individualno in 
presoja o upravičenosti zakasnele pridobitve vloge po načelih prehodnega obdobja. 
 
Zaradi številnih aktivnosti v letu 2015 (izvedli smo vse aktivnosti, predvidene v načrtu NAC za 
leto 2015, razen predvidene delavnice za izpolnjevanje vlog v Kopru 4.2.2015), intenzivnega 
dela članov NAC pri obravnavi prispelih vlog in številnih premikov na področju sprejemanja 
EuroPsy ter vzpostavljanja podlag za njegovo implementacijo v Sloveniji ocenjujemo delo 
NAC v letu 2015 kot zelo uspešno. 

 
 
Kraj in datum:  
Ljubljana, 26.1.2016 
 
Odgovorna oseba: 
Anja Podlesek, predsednica NAC EuroPsy 

 


