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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU 
UČITELJSKEGA  ZBORA  EIRT 

 
Prečiščeno besedilo 

 
Pravilnik sprejet s sklepom sveta zavoda z dne 18.2.2009. 
Spremembe in dopolnitve pravilnika sprejete s sklepom sveta zavoda z dne 

19.2.2018. 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
                                                         
  

Čl. 1 
 
Učiteljski zbor Evropskega inštituta za realitetno terapijo (v nadaljnjem besedilu UZ 
EIRT) je telo, ki združuje učitelje iz Evropskih držav, ki izvajajo edukativne programe  
EIRT-a. 
 

Čl. 2 
 
Ta pravilnik določa notranjo organizacijo  UZ EIRT, razdelitev dela med učitelji, še 
zlasti pogoje in strokovno usposobljenost učiteljev za sodelovanje v posameznem 
delu procesa edukacije ter opis dela in odgovornosti učiteljev, kar omogoča 
optimalno  izvajanje petletne edukacije za pridobitev naziva psihoterapevt realitetne 
terapije (PRT) kot osnovne dejavnosti ter drugih edukativnih programov EIRT. 
 
 

Čl. 3 
 
Organizacija dela v UZ EIRT izhaja iz delitve dela in je podrejena zagotavljanju 
kvalitetno izpeljanih programov. Pri organizaciji, obsegu in opisu dela se upoštevajo 
kriteriji in normativi  EART-a, pravilniki EIRT, pravila WGI ter operativne izkušnje, ki 
omogočajo nemoteno izvajanje edukacije. 
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II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA   
 

 
Čl. 4 

 
Dejavnost UZ EIRT je skrb za razvoj in kakovost ter izvajanje petletnega programa 
edukacije za pridobitev naziva PRT ter drugih edukativnih programov. Temeljni 
princip oblikovanja organizacijske strukture  UZ EIRT sloni na delitvi dela in izhaja iz 
te dejavnosti. 
 
 

Čl. 5 
 
UZ EIRT sestavljajo učitelji, ki delujejo v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in 
Hercegovini, na Finskem in Malti in se združijo zaradi zagotavljanja enotnih 
edukativnih standardov in kakovosti zlasti v programu edukacije za pridobitev naziva 
PRT. 
 
 

Čl. 6 
 

Promocija in organizacija I. in II. faze programov edukacije za pridobitev naziva PRT 
in naziva svetovalec realitetne terapije (SRT) je razdeljena med EIRT in nacionalnimi 
organizacijami posameznih držav. EIRT sklene pogodbe z nacionalnimi organizacijami 
v posameznih državah o organizaciji  I. faze edukacije. Organizacijo II. faze edukacije 
v vseh državah prevzame  EIRT. Pogoj za razdelitev pristojnosti je tesno medsebojno 
sodelovanje in usklajevanje. Skrb za kvalitetno strokovno izvajanje programov  je v 
celoti pristojnost UZ EIRT. 
 
 

Čl. 7 
 

Naloge UZ EIRT so: 
- programira in načrtuje edukativne programe 
- vzdržuje in razvija standarde edukacije 
- določa kriterije za napredovanje 
- zagotavlja kakovost edukacije 
- razvija metode in načine poučevanja 
- vzdržuje in razvija etične standarde  
- razvija učiteljske potenciale 
- skrbi za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje učiteljev 
- podeljuje učiteljem akreditacije 
- priporoča študijsko literaturo 
- opravlja tudi druge potrebne naloge, ki zadevajo edukativne programe  
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Čl. 8 
 

UZ EIRT vodi Strokovni vodja, ki ga izvolijo člani Učiteljskega zbora. 
 
 

Čl. 9 
 

Strokovni vodja se izvoli za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen.  
 

 
Čl. 10 

 
Naloge Strokovnega vodje UZ EIRT so : 

- sklicuje strokovna srečanja in sestanke 
- predlaga teme srečanj 
- vodi sestanke 
- skrbi za obveščenost članov 
- omogoča povezovanje in sodelovanje članov 
- skrbi za realizacijo sklepov Učiteljskega zbora 
- poroča o delu Učiteljskega zbora 
- po funkciji sodeluje na sejah Sveta EIRT 
- skrbi za evidenco in bazo podatkov Učiteljskega zbora 
- sodeluje na sestankih EART-a in predstavlja Učiteljski zbor EIRT v EAP in WGI 
 

 
III. UČITELJI EIRT 
 
 

Čl. 11 
 

Učitelj EIRT je vsak posameznik, ki  zaključi Specializirani program za  učitelje EIRT 
in mu je podeljen naziv s strani UZ EIRT ter podpiše izjavo o sodelovanju v UZ EIRT.  
 
Delo učiteljev v procesu edukacije je razdeljeno glede na vrsto edukativnega 
programa,  nazive, ki so ji pridobili, ter akreditacije, ki so jim podeljene s strani UZ 
EIRT.  

 
 
Izobraževanje učiteljev EIRT 
 
                                                        Čl.12  
 
Edukacija učiteljev EIRT je opredeljena s Pravilnikom EIRT o edukativnih standardih 
in pogojih za doseganja naziva učitelj EIRT. 
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 Stalni strokovni razvoj (SSR) učiteljev EIRT 
 
                                                      Čl. 13 
 
Vsi  člani UZ EIRT so dolžni razvijati kakovost poučevanja z obveznim stalnim 
strokovnim razvojem. SSR učiteljev opredeljuje Pravilnik o edukativnih standardih in 
pogojih za doseganja naziva učitelj EIRT.  
 
S tem namenom UZ EIRT organizira najmanj dvakrat letno srečanja članov UZ EIRT z 
namenom strokovnega izpopolnjevanja, izmenjave izkušenj in vzkaljevanja. 

 
 
Učiteljski nazivi 
 

Čl. 14 
 

Nazivi članov UZ, ki jih podeljuje  Strokovni svet EIRT  so:  
 
Supervizor   
Inštruktor 
Senior inštruktor  
Učitelj RT 
Učitelj – trener  
Supervizor klinične prakse 
Terapevt za osebno izkušnjo 

 
 
Pogoji za podelitev učiteljskih nazivov 

 
Čl. 15 

 
 
Za prevzemanje odgovornosti in opravljanje dela v posameznem  edukativnem 
programu morajo učitelji EIRT izpolniti določene pogoje. 
 
Pogoji za opravljanje dela učiteljev v Programu za pridobitev naziva PRT 
ter Programu za pridobitev naziva SRT: 
 

I. faza 
 

Pogoji za opravljanje dela Supervizorja  : 
 

1. Zaključen specializirani program za pridobitev naziva učitelj EIRT 
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2. Pridobljen naziv Supervizor  

3. Naziv PRT 

4. Aktualna psihoterapevtska praksa 

5. Stalni strokovni razvoj v poučevanju TI in RT 

 
 
Pogoji za opravljanje dela Inštruktorja : 
 

1. Pridobljen naziv Inštruktor 

2. Naziv PRT 

3. Aktualna psihoterapevtska praksa 

4. Stalni strokovni razvoj v poučevanju TI in RT 

 

Pogoji za opravljanje dela  Senior Inštruktorja : 
 

1. Pridobljen naziv  Senior inštruktor  

2. Naziv PRT 

3. Aktualna psihoterapevtska praksa 

4. Stalni strokovni razvoj v poučevanju TI in RT 

 
II. faza 

 
Pogoji za opravljanje dela Učitelj RT  : 

1. Naziv Senior inštruktor  

2. Naziv PRT 

3. Naziv Učitelj RT    

4. Aktualna psihoterapevtska praksa   

5. Stalni strokovni razvoj v poučevanju in psihoterapiji  

Pogoji za opravljanje dela naziva Učitelj –trenerja RT:  

1. Naziv Supervizor ali Inštruktor 

2. Naziv PRT  

3. Pridobljen naziv Učitelj-Trener RT    

4. Aktualna psihoterapevtska praksa 
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5. Stalni strokovni razvoj v poučevanju in psihoterapiji  

 
Pogoji za opravljenje dela Supervizorja klinične prakse  : 

1. Naziv Inštruktor ali Supervizor 

2. Naziv PRT 

3. Naziv Supervizor klinične prakse 

4. Aktualna psihoterapevtska praksa 

5. Stalni strokovni razvoj v psihoterapiji  

 
Pogoji za opravljanje dela Terapevta za osebno izkušnjo : 

1. Naziv Inštruktor ali Supervizor 

2. Naziv PRT 

3. Naziv Terapevt za osebno izkušnjo, 

4. Aktualna psihoterapevtska praksa 

5. Stalni strokovni razvoj v psihoterapiji  

 

Pogoji za opravljanje dela učitelja v ostalih edukativnih programih  : 
 

1. Zaključen Specializirani program za pridobitev naziva učitelj EIRT 

2. Pridobljen naziv Supervizor ali Inštruktor ali Učitelj RT ali Učitelj – trener  

3. Praksa psihoterapije/ svetovanja ali poučevanja ali vodenja odvisno od 

programa 

4. Stalni strokovni razvoj v poučevanju TI in RT 

 
Akreditacije učiteljev EIRT 
 

Čl. 16 
 
Za opravljanje posameznih nalog UZ EIRT  učiteljem podeljuje akreditacije za dobo 
sedmih let. Po poteku sedmih let učitelj ponovno pridobi akreditacijo le, če predloži 
dokaze, da izpolnjuje zahtevane pogoje s tem, da je skrbel za svoj strokovni razvoj. 
Ob podelitvi akreditacije vsak učitelj podpiše izjavo o sodelovanju v UZ EIRT. (Obrazec 

EIRT-2 v prilogi!) 
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Naloge in odgovornosti učiteljev EIRT 

 
 

Čl. 17 
 

Naloge in odgovornosti članov UZ IRT so sledeče : 
 
SUPERVIZOR: vodi praktikume v I. fazi edukacije v Programu za pridobitev naziva 
PRT in Programu za pridobitev naziva SRT ter lahko izvaja ostale edukativne 
programe. Supervizor opravlja tudi drugo delo za katerega izpolnjuje pogoje. 
 
INŠTRUKTOR: vodi seminarje v I. fazi edukacije v Programu za pridobitev naziva PRT 
in Programu za pridobitev naziva SRT ter lahko izvaja ostale edukativne programe. 
Inštruktor  opravlja tudi drugo delo za katerega izpolnjuje pogoje. 
 
UČITELJ RT: vodi seminarje v II. fazi edukacije iz realitetne terapije ter lahko 
opravlja tudi delo inštruktorja in supervizorja,  učitelja –trenerja , supervizorja 
klinične prakse in učnega terapevta (vendar slednjega ne osebi, ki jo uči) ter lahko 
izvaja ostale edukativne programe. Učitelj RT opravlja tudi drugo delo za katerega 
izpolnjuje pogoje. 
 
UČITELJ - TRENER: vodi praktikume v  II. fazi edukacije ter opravlja supervizijo 
študij primerov iz prakse, ki jo udeleženec opravlja med delom na praktikumih. 
Učitelj - trener lahko opravlja tudi delo supervizorja in  terapevta za osebno izkušnjo 
(vendar slednjega ne z osebo, ki jo uči) ter lahko izvaja ostale edukativne programe. 
Učitelj - trener opravlja tudi drugo delo za katerega izpolnjuje pogoje. 
 
SUPERVIZOR KLINIČNE PRAKSE: vodi skupinsko supervizijo v  5. letniku edukacije 
ter individualno ali skupinsko  supervizijo klinične prakse, če ta v organizaciji v kateri 
praksa poteka ni zagotovljena, ter supervizira delo udeležencev izobraževanja v 
skladu z njihovimi željami in potrebami. Supervizor lahko opravlja tudi delo učnega 
terapevta vendar ne z osebo, ki jo supervizira ali je kako drugače povezan z njenim 
izobraževanjem za PRT. Supervizor klinične prakse  
 
TERAPEVT ZA OSEBNO IZKUŠNJO : opravlja učno terapijo, ki je v Programu 
izobraževanja za pridobitev naziva psihoterapevt RT Lahko izvaja ostale edukativne 
programe ter opravlja tudi drugo delo za katerega izpolnjuje pogoje. 
 

 
 
Etični standardi učiteljev EIRT  

 
Čl.18 

Etični standardi učitelja EIRT so: 
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Skrbnost 
Skrbnost učitelja EIRT vključuje sprejemanje, povezovanje in zanimanje za 
udeležence edukacije in njihove razvojne potenciale. Učitelj EIRT kaže skrb za 
dobrobit in napredovanje udeležencev ter gradi poučevanje na povezovanju z 
udeleženci in sodelovalni samopresoji. 
 
Spoštovanje 
Bistvo spoštovanja kot etičnega standarda učitelja EIRT se kaže v njegovem 
zaupanju in nepristranskosti. Učitelj EIRT skrbi za pogoje, ki omogočajo udeležencem 
edukacije ohranitev dostojanstva,  dobro počutje in napredovanje ter s tem kaže 
zavezanost idejam teorije izbire, ki jih poučuje.  
 
Zaupanje 
Zaupanje kot etični standard združuje prijaznost, poštenost in odkritost. Učitelj EIRT 
svoj odnos do udeležencev edukacije, kolegov in strokovne javnosti temelji na 
zaupanju. 
 
Integriteta 
Integriteta se kaže kot zanesljivost, zavzetost, etičnost in odgovornost učitelja EIRT.  
Razvoj integritete mu omogoča stalna samopresoja.  

 
 
IV. PREHODNE DOLOČBE 
 

Čl. 19 
 

Spremembe tega pravilnika se uskladijo v UZ EIRT, in pravilnik prične veljati  z 
datumom sprejetja. 
 

Čl. 20 
 

Direktor EIRT je dolžan vsakemu učitelju ponuditi v podpis izjavo o sodelovanju v 
Učiteljskem zboru EIRT za vsako koledarsko leto. Učitelj, ki želi sodelovati v procesu 
edukacije je izjavo dolžan podpisati v roku enega meseca.     
 
 
                                                        Čl.21 
 
Za sodelovanje v UZ EIRT učitelj EIRT prispeva članarino na letni ravni, ki jo določi 
Svet EIRT. 

 
 
 
V. KONČNE DOLOČBE 
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Čl. 22 
 

Ta pravilnik se vodi v evidenci splošnih aktov EIRT. V evidenco se vpisujejo vse 
spremembe in dopolnitve tega pravilnika, izjave učiteljev o sodelovanju v UZ EIRT ter 
sklep o številu učiteljev, ki so aktivni člani Učiteljskega zbora EIRT v določenem 
obdobju. Evidenco vodi Strokovni vodja UZ. 
 
 

 
Čl.23 

 
EIRT vodi  bazo podatkov, ki vsebuje osebne podatke ter poklicne življenjepise vseh 
članov Učiteljskega zbora.  
 
 
 

Čl. 24 
 

EIRT objavi sezname učiteljev iz vseh držav s katerih udeleženci lahko izbirajo  
supervizorje klinične prakse  in terapevte  za osebno izkušnjo.  
 
 

Čl. 25 
 

Pravilnik  se objavi na spletni strani EIRT. 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      
                                                                                     Predsednica Sveta EIRT : 
 
                                                                                      Janez Planinc,l.r. 
V Kranju, 19.02.2018 
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Priloga   Obrazec EIRT-2 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                        Koroška cesta 21, 4000 Kranj 

                                                                                                                                                                                                        T: + 386 4 2368 565 

                                                                                                                                                                                                        F: + 386 4 2368 564 

                                                                                                                                                                                                        GSM: + 386 40 635 466 

                                                                                                                                                                                                        e-mail: irt@siol.net 

                                                                                                                                                                                                        SLOVENIA 

                             Obrazec EIRT-2 

        

    

 

IZJAVA 

o sodelovanju v Učiteljskem zboru EIRT 
 

 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________, rojen/-a_______________,  
                  (Ime in priimek)    (dan, mesec, leto) 

 

stanujoč/-a na naslovu __________________________________________________ 

             (Ulica, hišna številka, poštna številka in pošta) 

 

sem seznanjen/-a z določili sledečih dokumentov: 

− Pravilnik o organizaciji in delovanju Učiteljskega zbora EIRT 

− Pravilnik EIRT o edukativnih standardih in pogojih za doseganje naziva učitelj 

EIRT  

− Pravilnik o izobraževalnih standardih in pogojih za doseganje naziva PRT 

− Pravilnik o izobraževalnih standardih in pogojih za doseganje naziva SRT 

− Pravilnik EIRT o pritožbenem postopku za udeležence izobraževanja 

− Kodeks etike EIRT 

− Statut EIRT 

 

Izjavljam, da  jih v celoti sprejemam kot tudi odgovornosti, ki iz njih izhajajo. 

 

 

 

Kraj in datum:                                    Podpis:  

 

_________________                        ___________________                                                                            
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