
 

LICENCIRANJE TERAPEVTA  

BIOTERAPIJE PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 

 

 
KAJ JE LICENCIRANJE? 

 
Licenciranje je oblika nadzora, katerega cilj je zagotovitev statične izpolnitve minimalnih 

pogojev za opravljanje poklica na temeljni ali strokovni ravni usposobljenosti. 

Licenciranje je oblika podpiranja in spodbujanja dinamičnega razvoja opravljanja poklica 

za doseganje najvišjih strokovnih in etičnih standardov skozi nenehno strokovno 

usposabljanje.   

 

Licenciranje na različnih strokovnih področjih na svetu vedno bolj pridobiva na pomenu 

in vedno večje število držav se odloča za takšen pristop, in sicer z namenom izboljšanja 

kakovosti opravljanja različnih strokovnih storitev.  

 

Obstajata dva splošna cilj katerega koli licenciranja:  

 zagotavljanje visoke kakovosti strokovnih storitev in  

 spodbujanje terapevtov-strokovnjakov, da se nenehno razvijajo zaradi doseganja 

najvišjih strokovnih standardov strokovne usposobljenosti. 

 

LICENCIRANJE TERAPEVTOV BIOTERAPIJE PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 

Kadar govorimo o terapevtih Bioterapije po metodi Zdenka Domančića, se licenciranje 

nanaša na izpolnjevanje predpisov in standardov ukvarjanja z Bioterapijo po metodi 

Zdenka Domančića®. Takšno licenciranje se nanaša na izpolnjevanje izobraževalnih in 

trening-standardov skozi programe (usposabljanja, vaje in treninge) za terapevta 

Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, tj. na izpolnjevanje standardov licenciranja 

skozi nenehno strokovno usposabljanje terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka 

Domančića®. 

Cilj licenciranja Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je dodelitev licence za naziv: 

"terapevt Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®".  

 
To pomeni: 

 

 da so terapevti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® priznani kot 

usposobljeni strokovnjaki, ki se posvečajo doseganju najvišjih strokovnih in 

etičnih standardov skozi nenehno usposabljanje na področju Bioterapije po metodi 

Zdenka Domančića®; 

 da se javnost, stranke in institucije, ki se ukvarjajo z bioterapijo na lokalni in 

mednarodni ravni, lahko poistovetijo kot usposobljeni terapevti Bioterapije po 

metodi Zdenka Domančića® kjer koli na svetu.  
 
 
 
 



Postopek licenciranja terapevtov je opredeljen tako, da bi se: 

 

 spoštovala verodostojnost metode,  

 zagotovila kakovost terapije, katera je primerna učenju Zdenka Domančića® in 

katera je usklajena s pričakovanji uporabnika,  

 omogočila pomoč uporabnikom terapije pri izbiri terapevta, 

 zaščitilo intelektualno lastništvo Zdenka Domančića®, oblikovalca in 

ustanovitelja metode,  

 preprečila promocija in dejavnost lažnih ali neusposobljenih terapevtov, ki ne 

izpolnjujejo predpisanih standardov, določenih s pravilnikom.   
 

Licenciranje terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je nov pojem. Nanaša 

se na postopek, ki skozi Združenje ocenjuje in potrjuje, da terapevt Bioterapije po metodi 

Zdenka Domančića® izpolnjuje v naprej opredeljene standarde. 

 

Licenciranje terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® je lahko obvezno tudi 

takrat, ko se nanaša na minimalne pogoje, ki jih predpisuje Združenje za dejavnost 

Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®. Licenciranje je lahko prostovoljno in takrat se 

nanaša na doseganje visokih standardov stroke, ki niso zahtevani z zakonom, temveč jih 

postavljata Zdenko Domančić® kot utemeljitelj metode in Združenje Bioterapija po 

metodi Zdenka Domančića® kot strokovna organizacija, s ciljem, da se spodbudita 

nenehno strokovno usposabljanje in izboljšanje kakovosti nudenja strokovnih storitev. 

 
 

Proces Kaj se zahteva? Katera raven standarda? 
 
 Licenciranje  

 
za terapevte 

Bioterapije po metodi 

Zdenka Domančića®  

za strokovno 

ukvarjanje  

 
 zadovoljuje predvidene 

predpise skozi temeljno 

formalno in strokovno 

šolanje (za terapevte 

Bioterapije po metodi 

Zdenka Domančića®)   

 

 doseganje opredeljenih 

standardov skozi programe 

strokovnega treninga in 

skozi specializacijo 

 

 doseganje strokovnih 

standardov, opredeljenih s 

strani kolegov skozi nenehni 

nadzor in strokovno 

usposabljanje  

 

 
 

 potrebna raven standarda, s 

ciljem, da se zagotovita 

strokovna usposobljenost in 

kvalificiranost za ožje / 

strokovno področje nudenja 

storitev  

 

 najvišja možna uresničljiva 

raven standarda, s ciljem, da 

se uporabnikom zagotovi 

najvišja možna kakovost 

strokovnih storitev  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Postopek 

 

Nosilec licenciranja: 

 

 

 

 

1. Oddaja vloge za izdajo licence 

2. Obrazec prijave / ZAHTEVA 

3. Spričevalo ProgramaPLUS o zaključenem programu usposabljanja za terapevta 

Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 

4. Vpisni – matični list (PRIJAVNICA) 

5. Življenjepis / europass 

6. Zdravniško potrdilo o zdravstveni zmožnosti, izdano s strani specialista medicine 

dela 

7. Kopija osebne izkaznice, potnega lista ali drugega ustreznega dokumenta za tuje 

državljane 

8. Dve fotografiji (3,5 x 4,5 cm)  

9. Potrdilo o včlanitvi v Združenje Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® 

10. Potrdilo o plačani članarini in licenci 

 

Združenje Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® 

51250 Novi Vinodolski 

Trg Ivana Mažuranića 1 

info@zdenkodomancic.com 


