
Svet Zavoda Univerze Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana na podlagi 11. člena Akta o ustanovitvi 

na seji dne 13. 6. 2022 sprejme  

 

 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PSIHOTERAPEVSTKIH STORITEV  

 

1. člen 

(uvodna določba) 

 

Ta pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik PZDS) ureja pogoje in način sofinanciranja psihoterapevtskih  

storitev Univerze Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana (v nadaljevanju: SFU Ljubljana), katerega 

namen je delno financiranje psihoterapij obstoječih in bodočih klientov SFU Ljubljana, ki si psihoterapij 

zaradi finančnih razlogov ne morejo privoščiti, izpolnjujejo pa formalne in prednostne okoliščine iz 5. 

in 6. člena Pravilnika (v nadaljevanju: klienti upravičenci). 

 

 

2. člen 

(pristojnosti) 

 

[I] Za namen izvajanja Pravilnika PZDS Svet zavoda s tem Pravilnikom imenuje Komisijo, ki jo sestavljajo: 

knjigovodja, administrator – koordinator in vodja Ambulante SFU Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija). 

 

[II] Svet Zavoda izvaja nadzorno funkcijo nad izvajanjem Pravilnika in namenskimi prilivi in odlivi. 

 

 

3. člen 

(pridobivanje sredstev) 

[I] Sredstva za namen sofinanciranja psihoterapevtskih storitev fizične in pravne osebe nakazujejo na 

transakcijski račun SFU Ljubljana številka SI56 3400 0101 5852 361, odprt pri Sparkasse d. d., namen 

plačila: DONACIJA. 

[II] Sredstva za sofinanciranje psihoterapevtskih storitev se zbirajo iz izpolnjevanja dogovora med SFU 

Ljubljana in specializanti z zasebnimi praksami ter priložnostno od ostalih fizičnih in pravnih oseb. 

[III] SFU Ljubljana lahko zavrne posamezna sredstva fizične ali pravne osebe, ki: 

- podpira neenako obravnavo na podlagi rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti, starosti,       

jezika, vere, zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega 

položaja in drugih osebnih okoliščin; 

- deluje v nasprotju z javno moralo, vrednotami družbe in etičnim načelom v psihoterapije ter 

- je z dosedanjim delom krnila ugled družbe ali na kakršenkoli način oškodovala družbo. 

[IV] Sredstva za namen sofinanciranja psihoterapevtskih storitev se ne smejo uporabljati v promocijske 

namene. 

 



4. člen 

(obseg odobrenih sredstev) 

 

[I] Sredstva za namen sofinanciranja psihoterapevtskih storitev pokrivajo plačilo osnovnih stroškov 

psihoterapevtske obravnave na SFU Ljubljana klientom upravičencem na način, da se pokrijejo: 

a) 45-minutna psihoterapija s klientom upravičencem v odobrenem znesku; 

b) stroški supervizije po opravljenih 4 urah terapije s klientom upravičencem po veljavnem 

ceniku; 

c) osnovni stroški administracije v znesku 2,00 EUR mesečno ter 

d) stroški prostora v znesku 28,00 EUR mesečno. 

[II] Osnovni stroški postavk od a) do d) se za naprej obračunavajo v skladu z zadnjim aneksom k 

Pravilniku, ob upoštevanju podatkov o rasti osnovnih cen dobrin v Republiki Sloveniji. Aneks po potrebi 

na seji sprejme Svet Zavoda. 

[III] Klient lahko skupno koristi do 30 psihoterapevtskih ur. 

 

5. člen 

(pogoji za odobritev sofinanciranja psihoterapevtskih storitev) 

 

[I] Klienti lahko zaprosijo za sofinanciranje, če skupno izpolnjujejo naslednja pogoja: 

1. izkazujejo finančno stanje, iz katerega izhaja, da terapij brez škode za svoje preživljanje ne 

morejo plačevati in 

2. so izkazano nujno potrebni psihoterapevtske obravnave. 

[II] Mladoletne osebe in študenti lahko zaprosijo za sofinanciranje, če izpolnjujejo zgoraj navedena 

pogoja in če izkažejo, da starši ali njihovi skrbniki za terapije ne bi zmogli plačevati.  

[III] V primeru, da mladoletne osebe in študenti iz utemeljenih razlogov ne želijo, da bi starši ali njihovi 

skrbniki zanje plačevali terapije, se šteje, da starši ali njihovi skrbniki terapij zanje ne bi zmogli plačevati. 

[IV] Mladoletna oseba ali študent, ki po tem Pravilniku postane klient upravičenec, je do sredstev 

upravičen samo za obdobje, ko zaradi izkazane simptomatike ni pridobitno sposoben. 

[V] Do sredstev v višini največ 100,00 EUR je upravičen tudi mladoletni klient, ki se vključuje v poletni 

tabor, ki ga soorganizira SFU Ljubljana. 

[VI] V primeru, da klient postane klient upravičenec na podlagi lažnega izkazovanja izpolnjevanja 

pogojev, je ta dolžan SFU Ljubljana povrniti odobrena sredstva, povečana za 20 %, ter na ta seštevek 

še pribitek zakonitih zamudnih obresti od dneva izplačila odobrenih sredstev. 

 

 

6. člen 

(prednostne okoliščine za odobritev sofinanciranja in dokazila) 

[I] Pri ugotavljanju upravičenosti klienta do sofinanciranja se upoštevajo okoliščine skupin oseb, ki se 

izkazujejo s predloženo dokumentacijo v oklepajih (): 

1. dijaki, ki prihajajo v terapijo na lastno pobudo in jim starši ne morejo ali ne želijo financirati 

psihoterapij (potrebno je predložiti potrdilo o šolanju in izjavo psihoterapevta) – do 3 točke; 



2. mladoletni, osnovnošolci, srednješolci iz družin, ki ne morejo financirati psihoterapije 

(potrebno je predložiti potrdilo o šolanju, izjavo psihoterapevta, CSD ali šole) – do 3 točke; 

3. hudo travmatizirani posamezniki (študenti, srednješolci), ki zaradi pritiska simptomatike ne 

morejo opravljati priložnostnih del (potrebno je priložiti potrdilo o šolanju, dokazilo CSD) – do 

4 točke; 

4. osnovnošolci, srednješolci iz rejniških družin, iz popolnoma nefunkcionalnih družin, begunci 

(potrebno je priložiti potrdilo CSD) – do 2 točki; 

5. psihiatrični bolniki, mladi brezposelni, ki jih bo psihoterapija opolnomočila za večjo 

funkcionalnost (potrebno je priložiti izvid psihiatra, potrdilo o vpisu v evidenco iskalcev 

zaposlitve) – do 4 točke; 

6. upokojenci, ki brezplačno skrbijo za nemočno oz. nefunkcionalno osebo [sorodnika] (potrebno 

je priložiti potrdilo o prejemanju dodatka za postrežbo) – do 3 točke; 

7. pripadniki drugih nenavedenih ranljivih skupin – do 1 točka. 

[II] Poleg osebnih okoliščin se upoštevajo še dodatne okoliščine, ki se izkazujejo s predloženo izjavo 

klienta kandidata: 

1. zelo nizek mesečni dohodek (potrebno je priložiti izjavo klienta kandidata) – do 4 točke; 

2. neobstoj nepremičnega premoženja in premičnega premoženja, katerega vrednost presega 

2.000,00 EUR (potrebno je priložiti izjavo klienta kandidata) – do 2 točki; 

3. začeta terapija do 10 ur – 2 točki; 

4. že opravljenih nad 10 ur terapije – 3 točke ter 

5. nenadne izredno težke osebne okoliščine, kot je npr. telesna ali psihična bolezen, zapustitev 

doma, hospitalizacija, prometna nesreča, naravna nesreča, nesreča pri aktivnostih ali 

dolgotrajno zdravljenje, selitev idr. – 4 točke. 

[III] Klienti kandidati, ki po seštevku postavk iz tega člena dosežejo najvišje število točk, se prednostno 

uvrstijo na listo Komisije upravičencev za sofinanciranje psihoterapevtskih storitev. 

 

7.  člen 

(kandidiranje za sofinanciranje) 

 

[I] Klient ali bodoči klient SFU Ljubljana, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena Pravilnika, lahko kandidira za 

sofinanciranje (v nadaljevanju: klient kandidat). 

 

[II] Vlogo za odobritev sofinanciranja lahko vloži klient, njegov terapevt ali klient in njegov terapevt 

skupaj. V primeru, da klient v terapiji še nima opravljenih 10 ur, lahko za sofinanciranje zaprosi le 

psihoterapevt v soglasju s klientom.  

 

[III] Vlogi mora biti priložena potrebna dokumentacija, sicer se vlogo zavrne kot nepopolno. 

 

[IV] Vsak klient lahko večkrat zaprosi za sofinanciranje, pri čemer se vsakič preverjajo in upoštevajo 

pogoji iz 5. in 6. člena Pravilnika. 

 

[V] Klient je dolžan sporočiti vsako spremembo okoliščine, ki vpliva ali bi lahko vplivala na njegovo 

upravičenost do sofinanciranja. 

  



8. člen 

(postopek) 

 

[I]  Pogoj slabega finančnega stanja iz 1. točke I. odstavka 5. člena klient dokazuje z ustreznimi dokazili. 

Pogoj nujnosti psihoterapevtske obravnave potrdi psihoterapevt s pisno izjavo. 

 

[II] Izpolnjenje pogojev in prednostnih okoliščin iz 5. in 6. člena Pravilnika preverja Komisija, ki o 

upravičenosti klienta kandidata do sofinanciranja izda sklep, s katerim vlogi klienta kandidata ugodi (v 

nadaljevanju: klient upravičenec) ali zavrne in določi obseg sofinanciranja. Zoper sklep Komisije ni 

pritožbe. 

 

[III] Klient upravičenec po prejemu sklepa, s katerim mu je bilo sofinanciranje odobreno, podpiše 

soglasje, da se mu psihoterapija v odobrenem obsegu poravna iz sredstev SFU-ja. 

 

[IV] Komisija po preverbi pogojev in okoliščin določi tudi znesek, ki ga je bodoči klient upravičenec 

glede na svoje zmožnosti ob sofinanciranju dolžan pravočasno plačevati (participacija). 

 

[V] Komisija lahko klienta kandidata pozove na dopolnitev vloge, pri čemer mu lahko določi rok, ki ne 

sme biti krajši od 8 dni in daljši od 15 dni. 

 

[VI] Komisija lahko po prosti presoji in brez utemeljitve zavrne kandidata, ki sicer izpolnjuje pogoje iz 

5. člena in okoliščine iz 6. člena Pravilnika. 

 

[VII] Komisija lahko kadarkoli naknadno razišče obstoj pogojev in okoliščin iz 5. in 6. člena ter v primeru 

klientove kršitve IV. odstavka 7. člena odloči, da je dolžan vrniti sofinancirani delež v skladu s VI. 

odstavkom 5. člena. 

 

[VIII] Komisija se sestaja enkrat mesečno. Po predložitvi vseh dokazil s strani klienta ima Komisija čas 

do 30 dni za izdajo sklepa. 

 

9. člen 

(čakalna lista) 

 

[I] V primeru izpolnjevanja pogojev in obstoju prednostnih okoliščin klienta kandidata se ta glede na 

točkovanje iz 6. člena lahko uvrsti na čakalno listo. Komisija klienta kandidata o tem posebej obvesti. 

 

[II] Na čakalno listo je istočasno lahko uvrščenih do 10 klientov kandidatov. 

 

 

10. člen 

(evidence) 

 

[I] Specializant vodi listo opravljenih psihoterapij iz naslova sofinanciranja in jih dodaja k mesečnemu 

poročilu Ambulanti. Iz liste mora biti razvidno koriščenje psihoterapevtskih ur, ki so bile sofinancirane. 

 

[II] Komisija o klientih kandidatih vodi poimensko evidenco z navedbo števila točk. 

 

[III] Komisija o klientih upravičencih vodi evidenco, iz katere je razvidno naslednje: 



- ime klienta, sklep, datum sklepa, število odobrenih psihoterapevtskih ur, ki se sofinancirajo, 

- ime specializanta – psihoterapevta, 

- pregled odobrenih/opravljenih psihoterapevtskih ur, ki so se sofinancirale, ter stanje na 

datum. 

[III] Komisija v svojem arhivu hrani vloge izbranih in neizbranih klientov kandidatov za sofinanciranje 

psihoterapije najmanj 3 leta. Šteje se, da klienti kandidati z oddajo vloge za sofinanciranje psihoterapije 

s hrambo le-teh soglašajo. 

 

11. člen 

(sredstva) 

 

[I] Sredstva, ki jih SFU namenja za sofinanciranje psihoterapije, so na voljo do njihove končne porabe. 

 

[II] Knjigovodja vsako leto pripravi obračun, v katerem sta razvidna višina pridobljenih sredstev za 

sofinanciranje in znesek sofinanciranih psihoterapevtskih ur, ter ga predoči Svetu Zavoda.  

 

[III] Svet Zavoda na podlagi obračuna, ki ga pripravi Komisija, vsako leto potrdi porabo sredstev, 

namenjenih za sofinanciranje psihoterapije, in izda priporočilo glede porabe sredstev, ki je za Komisijo 

zavezujoče. 

 

[IV] Svet Zavoda s finančnimi izkazi porabljenih sredstev enkrat letno seznani Strokovni svet Zavoda, 

lahko pa tudi druge zainteresirane. 

 

 

12. člen 

(veljavnost) 

 

Pravilnik začne veljati z dnem 14. 6. 2022 in se objavi na način, ki je na SFU Ljubljana običajen, ter na 

spletni strani SFU Ljubljana. 

 

Predsednik Sveta Zavoda mag. Miran Možina 

 

Datum: 13. 9. 2022 


