
    
 

  

 

 

PRIJAVNICA      ID št. (določi EIRT):   
    

Prosimo, izpolnite s tiskanimi črkami!   Datum prejema: ______________ 

Prva faza izobraževanja iz RT 

Prijavnica na 
izobraževanje iz RT: 

Začetni intenzivni trening v izobraževanju iz realitetne terapije 
 

Datum: 24. do 27. november 2022 

Lokacija Kranj 

   

1. Osebni podatki: 

Osebni podatki:  

Priimek  

Ime  

Datum rojstva   

Domači naslov  

 

 
 

 

 
 

 

 

Strokovni status:  

Stopnja in smer izobrazbe  

Poklic  

Aktualni delodajalec  

Delovne izkušnje – vrsta in 
trajanje 

 

Aktualno delovno mesto  

Področje delovanja 
(podčrtaj) 

Vzgoja in izobraževanje/ Socialno varstvo/ Zdravstvo/ Pravosodje/ drugo: ________________ 

 

Potrjujem, da se strinjam z objavo svojih podatkov v elektronskem indeksu študentov EIRT in sem s strani EIRT, 

Koroška c. 21, 4000 Kranj, Slovenija, seznanjen z varovanjem osebnih podatkov in uporabo podatkov izključno za čas in 

v namene študija: 

(Prosim, podčrtaj.)  DA            NE 

 

Namen vključitve v izobraževanje: 
___________________________________________________________________________ 
Opombe: 
________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   Podpis: 
 
Rok za prijavo je najkasneje do 7. 11. 2022. 
Izpolnjeno prijavnico poslati na naslov: Evropski inštitut za realitetno terapijo, Koroška c. 21, 4000 Kranj. 
Če je več kandidatov, prijavnico lahko kopirate.  
 
Pogoji za vključevanje v izobraževanje iz RT   
Izobraževanje je namenjeno predvsem strokovnjakom s področja svetovanja, vodenja in psihoterapije, ki se želijo 
dodatno usposabljati.  
Pogoj za vključevanje je dokončana I. ali II. stopnja bolonjskega študija ali univerzitetna visoka izobrazba humanistične 
ali družboslovne usmeritve ali ekvivalent in izkušnje dela z ljudmi. 
Možnost za vključevanje imajo tudi absolventi humanističnih fakultet s tem, da I. faze izobraževanja ne morejo zaključiti, 
dokler ne pridobijo diplome.  
Izobraževanje ni namenjeno temu, da bi udeleženci pridobili neposredno psihoterapevtsko pomoč.   

Kontaktni podatki:  

E-naslov  

Domači telefon  

Službeni telefon  

GSM  

Prosimo, da pošljete sliko v 
elektronski obliki tudi na naslov 
info@eirt.si za namene elektronskega 
indeksa 

Slika 

       

Koroška cesta 21, 4000 Kranj 

T: + 386 4 2368 565 

F: + 386 4 2368 564 

GSM: + 386 40 635 466 

e-mail:info@eirt.si  

SLOVENIA 

 

mailto:irt@siol.net


 
 

 
 
NAROČNIK  

 
 
Naziv  

 

 
Ulica /št.            

 

 
Kraj / poštna št. 

 

 
Tel.: / Faks            

 

 
Davčna številka   

 

 
 

 
N a r o č i l n i c a  /  P r i j a v n i c a 

 
 
za udeležbo na Začetnem intenzivnem treningu v izobraževanju iz realitetne terapije, 
ki bo potekalo   

od 24. do 27. novembra 2022 v Kranju 
 

za  ______________________________________________________ 
 

(priimek in ime udeleženca - udeležencev) 
 
 
Kotizacijo v višini 442,00 evrov (z DDV) bomo nakazali po prejetju računa 

• v celoti 

• v dveh zaporednih obrokih. 
 
na TRR SI56 0206 8025 7794 897 NLB, EVROPSKI INŠTITUT ZA REALITETNO 
TERAPIJO, Kranj, Koroška cesta 21, s sklicem na številko računa. 
 
 
 
                                                                                  
Kraj in datum:                                                                         Podpis odgovorne osebe: 
   
   

 


