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V življenju se večkrat srečamo z življenjskimi
preizkušnjami, ki nas lahko pretresejo, spremenijo

naš ritem življenja, zarežejo v nam ljube
medosebne odnose in nas navdajo z občutkom

izgube notranjega miru, smisla in moči.
 

Pogovor s strokovno usposobljeno osebo nam
pomaga, da bolje razumemo svojo stisko, na

situacijo pogledamo z druge perspektive in ob
podpori svetovalca poiščemo najboljše rešitve. To
nam povrne zaupanje vase in v lastne sposobnosti.
Učenje različnih tehnik nam je v pomoč, da se tudi

s prihodnjimi izzivi uspešno soočimo. 



Na kratko o KVS Slovenija
 

KVS Slovenija je največje združenje
kognitivno-vedenjskih svetovalcev v

Sloveniji. Pod njegovim okriljem
trenutno deluje devet kognitivno-
vedenjskih svetovalk iz različnih

področij Slovenije. Nudijo strokovno
pomoč pri soočanju z osebno stisko in v
želji po osebni rasti  po dostopnih cenah

in brez dolgih čakalnih vrst. 



https://kvs-slovenija.com/



KAJ JE KOGNITIVNO-VEDENJSKO
SVETOVANJE?

 
Kognitivno-vedenjsko svetovanje je svetovalni

proces, ki poteka po načelih kognitivno-vedenjskega
pristopa. Gre za nabor različnih kognitivnih in

vedenjskih tehnik, s katerimi vam svetovalec lahko
pomaga, če se soočate s čustvenimi in vedenjskimi
težavami. Tekom svetovalnega pogovora vas nežno
spodbuja k raziskovanju vaših vzorcev razmišljanja,
čustvovanja in vedenja ter vas podpira pri doseganju

želenih sprememb, ki se iz svetovalnega procesa
prenašajo v vaše vsakodnevno življenje. To pozitivno

vpliva na občutenje osebnega zadovoljstva in
medosebne odnose.



Naše svetovalke pri delu vodijo 
strokovnost,
zaupnost in 

brezpogojno sprejemanje. 



Spoznajte naše 
svetovalke iz vse 

Slovenije



Goriška regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic
Svetovanje v gibanju

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Kot asistentka za področje psihosocialnega svetovanja na Fakulteti za
uporabne družbene študije prenaša svoje znanje in izkušnje na mlajše

generacije svetovalcev. 
Je ustanoviteljica portala KVS Slovenija. 

 

 
         Svetovalnici v Renčah in Novi Gorici, online svetovanja

                  
                 031 734 233                        dasa.cek.stepancic@gmail.com

DAŠA CEK STEPANČIČ



Daša Cek Stepančič
PSIHOSOCIALNA POMOČ IN PODPORA



Osrednjeslovenska in Gorenjska regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje predavanj in delavnic
Svetovanje v gibanju

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Nudi svetovanja na vašem domu in na daljavo. Njeno delo je

močno prepleteno z otroki, vključujoč otroke s čustveno-
vedenjskimi motnjami. 

 

 
           Svetovanje v udobju vašega doma in online
           
           040 287 670                         info@terapijapina.si

PINA GORIŠEK



Pina Gorišek
PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE NA 

VAŠEM DOMU



Osrednjeslovenska regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic
Svetovanje v gibanju

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Psihosocialno pomoč nudi tudi osebam z okvaro sluha in

otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim staršem. Za svoje
izjemno delo je prejela naziv Slovenka leta 2020. 

 

 
          Svetovalnica v Domžalah, online svetovanja
           
          041 717 467                         info@naos.si

NATALIJA SPARK



NAOS
Natalija Spark



Osrednjeslovenska in Obalna regija

Psihosocialna obravnava posameznikov in družin
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj

Je kognitivno-vedenjska svetovalka in biopsihologinja. 
Nudi psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom in ljudem v

zgodnji odraslosti. Kot svetovalka redno sodeluje s Cosmopolitanom.
 

               Online svetovanja

               041 953 080

               svetovanjeinmind@gmail.com

MIKELA VEREN



INMIND
Mikela Veren



Podravska regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Psihosocialno pomoč nudi klientom v Podravski, Pomurski in

Savinjski regiji. Nudi svetovanja na vašem domu, v svetovalnici v
Mariboru in na daljavo. 

 

                 Svetovalnica v Mariboru, svetovanja na vašem domu, 
                 online svetovanja
                  041 214 293   
                  
                 mojeupanje.psp@gmail.com

NASTJA VERNIK



MOJE UPANJE
Nastja Vernik



Goriška regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava mladostnikov in odraslih
Vodenje predavanj in delavnic

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Pomaga osebam, ki si želijo spremembe v kvaliteti življenja, osebne
rasti, boljših odnosov s partnerjem, v družini in v družbi ter tistim,

ki imajo težave pri vzgoji svojih otrok.
 

                 Svetovalnica v Novi Gorici, online svetovanja

                 041 384 566

                 irena@pogovorivase-terapija.si

IRENA STUBELJ MARINIČ



POGOVORIVA
SE

Irena Stubelj Marinič



Goriška regija

Psihosocialna obravnava posameznikov, parov in družin
Obravnava mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Pri svojem delu s klienti uporablja različne tehnike, vključujoč

čuječnost in na sočutje usmerjene pristope. 
 

                   Svetovalnica v Novi Gorici

                    064 164 477

                    svetovalnicasara@gmail.com

SARA ČERNE



Sara Černe
PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE



Obalno-kraška regija

Psihosocialna obravnava posameznikov in parov
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic
Organizacija poletnih taborov

Je kognitivno-vedenjska svetovalka in trenerka asertivne
komunikacije. Ima veliko izkušenj z otroki s posebnimi

potrebami ter družinami, ki prihajajo iz socialno ogroženih
razmer. V poletnih mesecih vodi poletne centre za otroke in

mladostnike.
 

 
              Svetovalnica v Lokvi pri Sežani
              040 141 884                               aneta.curavic@gmail.com

ANETA CURAVIĆ



Aneta Curavić
PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE



Gorenjska in osrednja Slovenija

Psihosocialna obravnava posameznikov in družin
Obravnava otrok, mladostnikov in odraslih
Vodenje skupinskih svetovanj, predavanj in delavnic

Je kognitivno-vedenjska svetovalka. 
Ima bogate in dolgoletne izkušnje dela z mladostniki, pomoč nudi

tudi otrokom in njihovim staršem ter mlajšim odraslim. 
 

 
         

         Svetovalnica v Ljubljani, svetovanje na vašem domu in online

          031 507 683                                         jana.jemec@gmail.com
                 
                

JANA JEMEC





LONČKI Z MISLIMI SPOZNANJA IZ
SVETOVANJA

 
100 misli, ki smo jih na podlagi strokovnega znanja
in večletnih izkušenj dela z ljudmi v stiski ter v želji

po osebni rasti za vas pripravile svetovalke KVS
Slovenija. Misli Spoznanja iz svetovanja vam bodo v

navdih pri spoznavanju sebe, raziskovanju svojih
potencialov, razmišljanju o ciljih in poteh za

njihovo uresničevanje ter pri soočanju s
preizkušnjami življenja. Misli bodo postale vaš

sopotnik na poti osebne rasti. Lonček je čudovito
darilo za osebni praznik ali kot drobna pozornost

tistim, ki jih imamo radi. 
 

Naročilo na: Samospoznanje.si



Svetovanje v
gibanju

Edinstvena storitev KVS Slovenija 



Stopite z nami na vašo pot osebne preobrazbe. 
Stopite z nami na vašo pot sreče!

Vaš KVS Slovenija


