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VLOGA 

NA RAZPIS ZA PRIDOBITEV  LICENCE ZA SUPERVIZORJA  
V SOCIALNEM VARSTVU ZA LETO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pomembno navodilo 
Vsak kandidat mora svojo vlogo na razpis posredovati v pravilno opremljeni kuverti. 
Nepravilno označene vloge, bodo vrnjene kandidatu neodprte. Iz nadaljnjega postopka 
ocenjevanja bodo izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v 
skladu s prvim, drugim ter tretjim odstavkom 4. točke tega razpisa in  bodo vrnjene 
kandidatu.  
 

 

 

 

 

http://www.szslo.si/
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VLOGA  

 

 

A. PODATKI O VLAGATELJU 

 
1. Priimek in ime: 

____________________________________________________________________________ 

 
2. Datum in kraj rojstva: 

____________________________________________________________________________ 

 
3. Naslov  bivališča: 
    Stalno:                                                                    Začasno: 

_____________________________________________________________________   
 
4. Stopnja in smer  izobrazbe, akademski / strokovni naziv: (Priloga 1) 

 

 
5. Strokovna usposobljenost za supervizijo:  (Priloga 1)  

_____________________________________________________________________________ 

 
6. Datum  opravljenega  strokovnega izpita na področju socialnega varstva: (Priloga 1) 

 

 
7. Strokovne reference (Priloga 2)  

 
8. Poklic in  področje dela: 

_____________________________________________________________________________ 

 
9. Naziv in naslov organizacije  zaposlitve: 

_____________________________________________________________________________ 

 
10.Telefon (služba, doma, mobilni telefon),  e-naslov: 

_____________________________________________________________________________ 

 

B. PODATKI O IZVAJANJU SUPERVIZIJE STROKOVNEGA DELA  

 
1. Izkušnje za izvajanje supervizije  

 
Strokovno delo z ljudmi: 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
V primeru da ste že izvajali supervizijo na drugih področjih, vpišite  podatke za zadnjih pet let: 

 
Naziv organizacije izvajanja supervizije Vrsta organizacije Št.let. 

   

   

   

   

   

 SKUPAJ:  

 
2. Področja nameravanega izvajanja supervizije:  
 
Pri vsakem področju lahko označite eno ali več področij nameravanega izvajanja supervizije. 
Podrobnejša pojasnila področij  najdete v  Navodilih za izpolnjevanje  pod točko 2. 
 
2.1. Mreža javne službe na področju socialnovarstvenih storitev  
 
2.2 Mreža javne službe na področju socialnovarstvenih programov 

2.3 Javna pooblastila, naloge in ukrepi, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo         
zakoni in predpisi. 

 
Ciljna skupina supervizantov:  

  strokovni delavci       drugo:_______________________ 
 
 
Vrsta  supervizije, ki jo boste izvajali:  

   metasupervizija      skupinska      individualna   drugo: __________________________ 
 
 
Vrsta supervizije v katero boste  vključeni v času izvajanja supervizije: 

 metasupervizija       supervizija      intervizija     drugo:___________________________ 
 

3. Predstavitev koncepta  supervizije (Priloga 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:                    Podpis prijavitelja: 
 

_____________________                 ____________________ 

     
 
 
 
Obvezne priloge:  
Priloga 1: Dokazila (A 3.,4.,5) 
Priloga 2: Strokovne reference (A 6) 
Priloga 3: Predstavitev koncepta supervizije (B 3) 
 

  



 

    4 

 

NAVODILA  ZA  IZPOLNJEVANJE VLOGE 

 
Vlogo izpolnijo kandidati na Javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem 
varstvu. Objavljen v Uradnem listu  RS, ki je izšel v petek, 12. 1. 2018  in na spletnih 
straneh zbornice: www.szslo.si 
 
Obrazca  Obr. SUP-01 s prilogami 1, 2, 3 in Obr. SUP-02 naj bosta speta po zaporedju, kot 
je navedeno v točki 1. in 2. tega navodila. 
 
1. PRIJAVA IZVAJALCA SUPERVIZIJE STROKOVNEGA DELA -  Obr. SUP- 01 
 
Vloga vključuje prijavni obrazec in obvezne priloge. V prijavnem obrazcu prijavitelj izpolni 
splošne podatke ter podatke o izvajanju supervizije strokovnega dela.  

 
A. Splošni podatki  
 
Navedite zahtevane osebne podatke, podatke o strokovni usposobljenosti, poklicu in 
področju dela, zaposlitvi ter telefonsko številko ali elektronski naslov na katerem ste 
dosegljivi. Strokovne reference podrobneje predstavite v Prilogi 2. 
 
B. Podatki o izvajanju supervizije strokovnega dela  
 
1. Izkušnje za izvajanje supervizije 
Pri izkušnjah za izvajanje supervizije navedite čas izkušenj pri strokovnem delu z ljudmi v 
letih. V primeru da že izvajate supervizijo, navedite naziv organizacije v kateri izvajate 
supervizijo, vrsto ter obdobje izvajanja supervizije. V primeru, da izkušenj pri izvajanju 
supervizije nimate, to izrecno navedite. 

 
2. Področje nameravanega izvajanja supervizije  
V področju izvajanja supervizije pojasnite nameravano izvedbo supervizije v času od dneva 
prejema licence za supervizorja, po spodaj navedenih področjih ter vrstah organizacij, 
podatke o supervizantih, vrsti supervizije v katero boste vključeni kot supervizor. V primeru, 
da naziv oraganizacije še ni znan, napišite samo vrsto organizacije.  
 
2.1 Mreža javne službe na področju socialnovarstvenih storitev.  
2.2 Mreža javne službe na področju socialnovarstvenih programov. 
2.3 Javna pooblastila, naloge in ukrepi, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo  
      zakoni in predpisi. 
 
Opomba: Področja supervizije so povzeta po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20, Uradni list Republike Slovenije, 39/2013) 
 
Vrsta organizacije 

 CSD - center za socialno delo 

 DS - dom za starejše ljudi 

 PSVZ - posebni socialnovarstveni zavod 

 SVZ - socialnovarstveni zavod  

 VDC - varstveno delovni center 

 INVO - invalidska nevladna organizacija 

 NVO - nevladna organizacija 

 Druga organizacija - navedite katera. 
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Pri predstavitvi področja izvajanja supervizije navedite samo tista področja na katerih 
nameravate dejansko izvajati supervizijo. Področja se lahko z vašimi izkušnjami in 
pridobivanjem novih znanj vsako leto dopolnjujejo. Koncept supervizije podrobneje 
predstavite v prilogi. 
     
OBVEZNE PRILOGE VLOGE 

 
Priloga 1 - Dokazila priložite v izvirniku oziroma notarsko ali upravno overjeno fotokopijo 
(A.3.,4.,5): 

 Dokazilo (diploma) o pridobljeni formalni izobrazbi;  

 Dokazilo oz. diploma o:  
- zaključenem verificiranem programu za supervizorja ali 
- pridobljenem nazivu supervizor v eni od terapevtskih šol ali  
- stalnem strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanaju in usposabljanju iz znanj za delo 

supervizorja, po pridobljeni ustrezni  strokovni izobrazbi (trajanje usposabljanja navedite v 
urah tako, da bo razvidno število ur izobraževanja v skupnem obsegu vsaj 270 ur: 80 ur 
teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja (udeleženost v različnih oblikah 
supervizije: metasupervizija, intervizija ter supervizijsko delo s svojo supervizijsko skupino 
ali posameznim supervizantom); 

 potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva. 
 

Priloga 2 - Strokovne reference (A.6): 
Podrobneje predstavite izkušnje pri strokovnem delu z ljudmi vsaj za 8 let na področju 
socialnega varstva. Opredelite ciljne skupine uporabnikov, področje vašega dela, veščine in 
spretnosti, (metode in tehnike svetovanja, komunikacije, skupinske dinamike, poznavanje 
organizacij in njihovih procesov), ki ste jih pridobili in bodo prispevale k izvajanju supervizije. 
Predstavite vašo udeleženost v različnih oblikah supervizije: metasupervizija, intervizija ter 
supervizijsko delo s svojo supervizijsko skupino ali posameznim supervizantom (v urah). 
Navedite podatke o sodelovanju pri izvedbi izobraževanj na področju supervizije, o objavi 
strokovnih prispevkov, knjig, priročnikov. Lahko priložite mnenja o kakovostnem izvajanju 
supervizije. 

 
Priloga 3 -  Predstavitev  koncepta supervizije (B.3): 
Celovita predstavitev koncepta supervizije naj vključuje: ciljno skupino supervizantov, 
organizacijo izvedbe supervizije (trajanje supervizijskih srečanj in obdobje izvajanja 
supervizije, uporaba avdio in video pripomočkov), vsebinsko predstavitev koncepta 
supervizije ter obliko evalvacije supervizijskega procesa. V vsebinski predstavitvi koncepta 
supervizije  predstavite značilnosti,  namen in temeljne cilje supervizijskega procesa, metode  
in tehnike (npr. refleksija, skupinska interakcija, igranje vlog, metoda analize supervizijskih 
primerov ipd.), ter pričakovane vplive supervizije na supervizante in njihovo delo z  
uporabniki. Cilji koncepta supervizije naj bodo pripravljeni v skladu z 4. čl. Pravilnika o 
načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva. Na koncu 
predstavite vizijo vašega prispevka  k razvoju področja socialnega varstva z  izvajanjem  
supervizije.  
        
Poleg že uveljavljenih konceptov supervizije kot so: supervizija za mentorice in mentorje   
prostovoljnega dela, za projekt mladinske delavnice, za delo z ženskami in otroki z izkušnjo 
nasilja, supervizija za socialnopedagoške programe za delo z mladostniki, za program 
mediacije, nizozemski model in drugi ter koncepti različnih terapevtskih šol (gestalt terapija, 
integrativna terapija, realitetna terapija, transakcijska analiza, kognitivna vedenjska terapija, 
sistemsko kibernetska terapija, sistemska družinska psihoterapija, družinska in zakonska 
terapija, Balintove skupine) bodo upoštevani tudi tisti, ki niso navedeni, a so ustrezni za 
področje socialnega varstva.  
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V primeru da izvajate več konceptov supervizije za različna področja socialnega varstva, 
predstavite temeljne značilnosti enega  in  jih dopolnite s posebnostmi za posamezno 
področje. Predstavitev naj obsega najmanj dve in na največ štiri tipkane strani. 
 
2. IZJAVA VLAGATELJA - Obr. SUP-02 

 
V skladu z Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) po želji podate soglasje k objavi 
posameznih osebnih podatkov v imeniku supervizorjev. Vpišite tiste podatke za katere želite, 
da so objavljeni. Podano soglasje ni pogoj za izbiro supervizorjev v razpisu. Objava v listi 
supervizorjev služi kot informacija o dosegljivosti supervizorjev. 
 

 Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.szslo.si. 
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I Z J A V A     V L A G A T E L J A 
 
Vlagatelj:     ______________________________________________________________ 
        (priimek in ime) 
 

 izjavljam: 
 da sem seznanjen s pogoji in merili javnega razpisa za pridobitev licence supervizorja  v socialnem 
     varstvu in jih sprejemam; 

 so navedeni podatki v predmetni vlogi na javni razpis resnični in popolni; 

 bo potekala supervizija  ob upoštevanju načela strokovne in etične odgovornosti; 

 bodo zagotovljeni ustrezni prostori in pogoji za izvedbo supervizije; da bodo ob izvajanju supervizijie 
     po pridobitvi licence spoštovana zakonska določila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov   
     (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo). 
 

S podpisom izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: 
zbornica) oz. njena strokovna služba, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, v skladu z določili 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, ki ji jih bom sam/-a pisno 
ali kako drugače posredoval/-a za namen izvedbe predmetnega javnega razpisa Socialne zbornice 
Slovenije.  
 

Seznanjen/-a sem, da lahko v osebne podatke, ki jih o meni vodi strokovna služba zbornice kadarkoli 
vpogledam, zahtevam njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris tako, da 
pošljem pisno zahtevo na zgoraj navedeni naslov zbornice.  
 

Zavezujem se, da bom zbornici takoj pisno sporočil vsakršno spremembo svojih osebnih podatkov. 
Obenem sem seznanjen/-a, da sem sam/-a odgovoren za posledice vsakršne napačne obdelave 
osebnih podatkov, če nisem zbornice pisno in pravočasno obvestil o spremembah svojih osebnih 
podatkov.  
 

Seznanjen/-a sem, da bo zbornica moje osebne podatke obdelovala toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se zbrali in obdelovali razen, če niso na podlagi zakona, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave 
jih zbornica izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, kot je to predvideno v zakonu, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov in v internih aktih zbornice s tega področja.  
 

Strinjam se, da se bodo v primeru, da bom izbran za podelitev licence supervizorja, potrebni osebni 
podatki iz predmetne vloge uporabili za javno objavo liste supervizorjev na spletni strani zbornice, v 
skladu s Pravilnikom o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju 
socialnega varstva (Uradni list Republike Slovenije, št.117/03) ter soglašam, da se ti podatki lahko 
uporabijo za analitično obdelavo v strokovni službi zbornice. 
 

Soglašam z objavo spodaj navedenih podatkov na listi supervizorjev z licenco na področju socialnega 
varstva  na spletnih straneh Socialne zbornice Slovenije (www.szslo.si). 

                                           DA                                                         NE 

Če ste obkrožili  »DA«,  označite in vpišite  podatke, za katere se strinjate, da so objavljeni: 

 ime in priimek, naziv, izobrazba 

 področje izvajanja supervizije 

 stacionarna telefonska številka                                    

 GSM 

 e-pošta  
  
Datum:         Podpis: 
  
________________________                             ____________________________ 

http://www.szslo.si/
http://www.szslo.si/

