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Povzetek 

Supervizija v psihoterapevtski oziroma svetovalni stroki je nujen in obvezen del, ki zagotavlja 

strokovnost in etičnost psihoterapevtskega procesa, razvoj kompetenc udeleženih in hkrati 

predstavlja način tešitve strokovnih potreb psihoterapevtov/svetovalcev. Zato je v praksi 

izjemno pomembno, da so do kakovostne supervizije upravičeni vsi supervizorji/svetovalci, da 

je vsem omogočena in dosegljiva ter da se je redno poslužujejo. 

V diplomski nalogi raziskujemo odnos psihoterapevtov/svetovalcev do supervizije. Izhajali 

smo iz petih postavljenih hipotez, s pomočjo katerih ugotavljamo, ali se večina 

psihoterapevtov/svetovalcev redno poslužuje supervizije, ali večina 

psihoterapevtov/svetovalcev pozitivno doživlja izkušnjo supervizije, ali se v večjem odstotku 

supervizije poslužujejo mlajši psihoterapevti/svetovalci, ali jim je pomembno in preverjajo 

primernost in strokovnost supervizorja ter ali lahko supervizija zadosti skoraj vse strokovne 

potrebe psihoterapevtov/svetovalcev. V teoretičnem delu razčlenimo in opredelimo supervizijo 

kot proces, opredelimo vlogo in naloge supervizorja in supervizanta ter opišemo supervizijski 

odnos in vse, kar le-ta v sebi nosi. V empiričnem delu s pomočjo kvantitativne metode oz. 

izvedene ankete raziskujemo odnos psihoterapevtov/svetovalcev do supervizije in ugotavljamo, 

na kakšen način se ta odnos izraža/manifetsira, s pomočjo kvalitativnega pristopa in izvedenega 

intervjuja pa raziskujemo globine supervizijskega odnosa ter notranjega sveta supervizorja in 

supervizanta. Z intervjuvanko tudi pokomentiramo in interpretiramo pridobljene rezultate 

ankete in postavljene hipoteze. 

 

 

 

Ključne besede: supervizija, supervizor, supervizant, psihoterapevti/svetovalci, supervizijski 

odnos, psihoterapija/svetovanje 

 

 

 

 



Abstract 

Supervision is an essential and obligatory component of the psychotherapeutic and counseling 

professions. It ensures that the psychotherapeutic process is professional and ethical and 

develops the competence of the participants involved. At the same time, supervision provides a 

means of meeting the professional requirements of psychotherapists/ counselors. It is therefore 

of vital importance in practice that all psychotherapists/ counselors are entitled to quality 

supervision, that it is made possible for and accessible to all and that it is regularly utilized. 

This thesis researches the attitudes of psychotherapists/ counselors towards supervision and 

derives from five hypotheses which will help to answer the following questions: Do most 

psychotherapists/ counselors regularly make use of supervision? Do most psychotherapists/ 

counselors have a positive experience of supervision? Is there a higher percentage of young 

psychotherapists/ counselors who make use of supervision? Is supervision important to 

psychotherapists/ counselors and do they verify the adequacy and professionalism of the 

supervisor? Can supervision satisfy nearly all the professional requirements of 

psychotherapists/ counselors? The theoretical section analyses and defines supervision as a 

process, defines the roles and tasks of supervisors and supervisees and defines the supervisory 

relationship and all that comes with it. The empirical section makes use of quantitative methods, 

namely survey findings, to research the attitudes of psychotherapists/ counselors towards 

supervision. It also determines in what manner this relationship expresses/ manifests itself. 

Finally, utilizing the qualitative approach and conducted interviews, this section researches the 

depths of the supervisory relationship and the inner worlds of the supervisor and supervisee. 

The obtained survey results and hypotheses are also commented on and interpreted with input 

from the interviewee. 

Key words: supervision, supervisor, supervisee, psychotherapists/ counselors, supervisory 

relationship, psychotherapy/ counseling 
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1 UVOD 

 

 

Supervizija je metoda, ki nastopa kot nepogrešljiv in obvezen del strokovnega dela 

psihoterapevtskega oz. svetovalnega procesa. Psihoterapevtska in svetovalna stroka je v 

zadnjem obdobju v silnem razcvetu, saj jo ljudje več kot očitno potrebujejo. Mnogo je govora 

o (ne)zdravju ljudi, ki v našem primeru nastopajo kot klienti, o njihovih potrebah, stiskah, 

bremenih itd. Koliko pa govorimo o psihoterapevtih/svetovalcih, njihovih strokovnih in 

osebnih potrebah ter o metodah, ki vzdržujejo njihovo strokovnost, etičnost, strokovno in 

čustveno higieno, ne nazadnje tudi osebno zadovoljstvo? 

 

Pri procesu supervizije se strokovnjaki učijo s pomočjo lastnih izkušenj tako, da jih analizirajo 

in primerjajo z izkušnjami drugih. Supervizija jim na konstruktiven način omogoča predelati 

stres, ki ga doživljajo pri opravljanju svojega dela, obenem pa s supervizijo spoznavajo sami 

sebe; le-ta omogoča povezavo teoretičnih spoznanj s praktično izkušnjo in obratno. Superviziji 

bi drugače lahko rekli tudi »pogled od zunaj« ali »poklicna refleksija«, ne nazadnje je to proces, 

ki razmišlja o tem, kako opravljamo poklic, ki je vezan na delo z ljudmi. Supervizija s svojo 

procesno naravnanostjo sooča supervizante z mejami delovanja na profesionalnem področju, s 

čimer v večji meri ozaveščajo tudi področja in meje lastne profesionalne odgovornosti in 

etičnosti. Prav zaradi tega supervizantje praviloma pričnejo doživljati svoje delo z drugimi 

ljudmi kot manj stresno in bolj zadovoljujoče in se posledično lažje izognejo t. i. sindromu 

izgorelosti (Žvelc, 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 57). 

 

Supervizija je torej temelj kakovostnega, uspešnega in obojestransko zadovoljujočega odnosa 

v psihoterapevtskem/svetovalnem procesu. V ustreznih okoliščinah in ob uspešnem razpletu 

deluje v dobrobit vseh vpletenih, tako supervizorja, supervizanta kot tudi klienta. 

V času pridobivanja znanja se supervizija v praksi psihoterapevtskega/svetovalnega dela redno 

izvaja, ni pa poenotenega nadzora oz. evidentiranja, kako dosledno se je kasneje 

psihoterapevti/svetovalci na svoji strokovni poti zares poslužujejo. In tako se hkrati dotaknemo 

pomembnega vprašanja, ali se ob napornem in zahtevnem delu uspejo s pomočjo supervizije 

zadostno razbremeniti ter zadostiti vsem svojim strokovnim in osebnim potrebam. 

  



Ravnikar, Tjaša. 2017. »Supervizija v psihoterapiji.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 2 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Obremenitve v psihoterapevtskem in svetovalnem delu  

 

Kobolt (2010) pravi, da psihoterapevtsko oziroma svetovalno delo spada med poklice nudenja 

pomoči ljudem v stiski. To je delo, ki posameznikom ali skupinam ob težkih prelomnicah ali le 

ob vsakodnevnih stiskah, v katerih so se znašli (in posledično pojava spremenjenih duševnih 

stanj), nudi pomoč v obliki pogovora, pri čemer težijo oz. zasledujejo cilj ponovne vzpostavitve 

znotrajosebnega in/ali medosebnega ravnovesja v vsakodnevnem delovanju. Zaradi samega 

načina dela in zaradi kompleksnih in številnih izzivov, s katerimi se pri svojem delu 

psihoterapevti/svetovalci srečujejo, le-ti nastopajo kot celostne osebnosti, ne ločeno od svojih 

vrednot, stališč, čustvovanj itd. Zato so toliko bolj primorani vzdrževati in nadgrajevati svoja 

znanja in veščine, sprejemati in umeščati pridobljene izkušnje kot osebno in strokovno rast, 

predvsem pa poskrbeti za lastno psihično in fizično razbremenitev (Kobolt, 2010).  

»Ena temeljnih značilnosti poklicev pomoči je ta, da je vsaka posamezna situacija nudenja 

pomoči nedefinirana vnaprej in kompleksna« (Kobolt, 2010, str. 251). Kot pravita Kobolt in 

Žorga (2016), so situacije nudenja pomoči »običajno kompleksne narave in zahtevajo od nas, 

da delujemo na več nivojih hkrati; pri tem se strokovni, osebni, odnosni, institucionalni in drugi 

vidiki med seboj prepletajo in neredko med seboj celo interferirajo. Zato na naše ravnanje v 

takih položajih vplivajo poleg strokovnega znanja tudi naša stališča, vrednote, temperamentne 

in druge osebnostne značilnosti ter odnos, ki ga imamo do človeka, s katerim smo v stiku« 

(Kobolt in Žorga, 2000, str. 122). 

»Kompleksnost odzivov oseb in ostalih spremenljivk, ki se pojavljajo v situaciji nudenja pomoči, 

pogosto vodi do negotovih izidov teh situacij« (Kobolt, 2010, str. 252). Pri strokovnjakih to 

lahko pripomore k negotovosti o lastnem, strokovnem pristopu, v skrajnih primerih pa prinaša 

tudi močne psihične obremenitve, ki jih lahko spremljajo občutki krivde. Zaradi teh 

obremenitev naj bi ljudje razmišljali in razpravljali o delovnih težavah tudi v prostem času. 

Poudarita, da dileme in težave, ki se nakopičijo pri delu, niso le strokovne narave, pač pa se 

mnogokrat nanašajo na vrednostni sistem ter stališča posameznika in družbe, tako kot tudi na 
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družbo in zahteve ter pravila in zahteve določene ustanove, ki so lahko včasih v nasprotju s 

posameznikovimi vrednotami (Kobolt in Žorga, 2000).  

Že za časa pridobivanja znanja je pomembno, kakšno stališče zavzame bodoči psihoterapevt 

oz. svetovalec in kakšno predstavo izoblikuje o sebi. Pomembno je, da si ne dela utvar, da bo 

na svoji strokovni poti lahko razrešil vsak izziv in pomagal vsakemu klientu, tako kot je 

pomembno, da se zaveda, da ne bo vedno vedel, kako ravnati, kako se soočiti in kako usmeriti 

vsak psihoterapevtski/svetovalni proces, ki ga bo vodil. Enako velja glede visokih pričakovanj 

do delovnega okolja, do sodelavcev. Izid vsakega psihoterapevtskega/svetovalnega odnosa je 

odvisen od preveč dejavnikov, da bi lahko prevzeli vso odgovornost za njegovo razrešitev 

(Miloševič et al., 1999). Obremenitve v psihoterapevtskem in svetovalnem delu so lahko 

naslednje (Miloševič et al. 1999): 

• veliko število klientov; 

• kvalitativne obremenitve (huda duševna ali psihosocialna stanja pri klientih); 

• delo, ki ga okolje ne razume in ne ceni; 

• nezadostna materialna sredstva; 

• pomanjkljivi kriteriji za merjenje uspehov dela; 

• pretirana pričakovanja delovnega okolja in pretirane zahteve glede učinkovitosti; 

• nezadostna izobrazba ali izkušenost; 

• nezainteresiranost vodilnih delavcev za probleme strokovnih delavcev. 

Petronio (2014) nadaljuje, da so lahko poleg omenjenih obremenitev v psihoterapevtskem in 

svetovalnem delu še druge, in sicer:  

• časovna stiska zaradi obstranskih obveznosti (spremljanje novosti, izobraževanja, 

sestanki, srečanja, telefonski klici, internetna komunikacija, birokratske norme – 

obrazci/poročila/refleksije …); 

• stiske ob zagotavljanju zadostnega števila klientov in tekmovanje s konkurenco 

(predvsem zasebniki); 
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• nošenje dela s seboj domov (razmišljanje o klientih in premlevanje dogodkov izven 

delovnega časa).  

Pomembno je poudariti, da v kolikor želi psihoterapevt/svetovalec pomagati svojim klientom, 

da bi le-ti sprejeli odgovornost in začeli sami kreirati svoje življenje ter sprejemati pozitivne 

odločitve, ki bi pripomogle k bolj zadovoljujočim odnosom in uspešnejšemu zadovoljevanju 

potreb, mora (ali vsaj naj bi) kot zgled tako delovati in živeti tudi sam. Da bi pri tem bil kar se 

da uspešen, mora prevzeti odgovornost za učenje iz stresnih situacij in se naučiti naslednje 

(Miloševič et al., 1999, str. 53): 

1. začeti mora prepoznavati svoje telesne in psihične znake stresa, kadar je v 

obremenjujoči situaciji, 

2. te znake mora vzeti resno in si zagotoviti tak način podpore in pomoči, ki mu ustreza in 

ki je v danih okoliščinah mogoč, 

3. lahko si izdela zemljevid svoje podporne mreže. Poimenuje stvari in ljudi, od katerih 

prejema pomoč in podporo za kreativno delo, 

4. predvidi lahko različne možne načine te podpore, 

5. različne ovire, ki mu preprečujejo, da bi to svojo podporno mrežo koristil na bolj 

učinkovite načine, 

6. v pogovorih s sogovornikom, ki mu zaupa, razišče, kaj lahko v svoji suportivni mreži 

spremeni in izboljša in na kakšen način, 

7. izdela lahko podporne korake o tem, kako bo uvedel spremembe (Miloševič et al., 1999, 

str. 53). 

Pri tem je najbolj pomembna, nujna in obvezna potreba psihoterapevtskega in svetovalnega 

dela ravno supervizija. »Vloga supervizije je, da odpira prostor za dileme, ki se strokovnjaku 

pojavljajo pri delu, in pomaga iskati ravnotežje med zasebno, osebno in strokovno sfero 

njegovega življenja. S tem pa spodbudi osebni ali strokovni razvoj, pogosto kar oba« (Kobolt, 

2010, str. 249). Supervizija je nezamenljiva s katero koli drugo obliko podpore v 

psihoterapevtskem/svetovalnem poklicu, ker z njo najlaže prepoznavamo »slepe pege«, t. i. 

pasti in zanke, ki onemogočajo premik naprej oziroma napredek v 

psihoterapevtskem/svetovalnem procesu. Tako se izognemo situacijam oz. nestrokovnim virom 
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pomoči, ki bi nam nudili le razumevanje problema namesto iskanja rešitve, ter se obenem 

izognemo sogovorniku, ki bi nam dal pomoč v smislu »več istega« (Miloševič et al. 1999).  

 

2.2 Supervizija  

 

2.2.1 Kaj je supervizija 

 

Najbolj enostavna definicija za smiselno opredelitev pojma supervizija je, da je supervizija 

znanje za ravnanje in učenje na konkretnih primerih iz delovne prakse (Žvikart, 2014). Ker 

pa sta pojem supervizija in njeno področje tako tehnično kot vsebinsko zelo široka in raznolika, 

v literaturi obstaja mnogo različnih opredelitev, ki so navadno kompleksne, kar tudi odraža 

kompleksno naravo področja, ki ga definirajo. Žorga (2003) opredeli supervizijo kot proces 

specifičnega učenja in razvoja, ki je hkrati tudi metoda podpore pri profesionalnem 

reflektiranju. Slednje strokovnjakom omogoča, da kot lastne izkušnje usvojijo nove 

profesionalne in osebne uvide. Lahko bi rekli, da strokovnjakom pomaga doseči integracijo 

praktične izkušnje in teoretičnih znanj, kar jih pripelje do lastnih rešitev problemov, s katerimi 

se srečujejo in soočajo pri delu, ter da uspešneje obvladujejo stres in gradijo svojo profesionalno 

identiteto. Na takšen način supervizija podpira profesionalno in osebno učenje ter razvoj 

strokovnjaka. Cajvert (2001) supervizijo poleg vrste tehnikalij/orodij dojema kot vrsto 

umetnosti, ko razloži, da je supervizija »kreativni prostor terapevta«, kjer dobiva prostor, da 

reflektira o samem sebi in svojem deležu v procesih, ki se odvijajo med njim in klientom, s 

čimer se spodbuja razmišljanje in razvijanje kompetentnosti.  

Pogosta definicija v učbenikih supervizije je opredelitev klinične supervizije Bernarda in 

Goodyeara, ki pravita, da je supervizija intervencija, ki jo izvaja bolj izkušen član stroke manj 

izkušenemu kolegu ali kolegom, ki so največkrat člani iste stroke (Bernard in Goodyear, 2013 

v; Podlesek, 2016). Gre za odnos, ki je;  

 evalvacijski in hierarhičen; 

 poteka v nekem časovnem obdobju; 
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 ima več namenov hkrati: izboljšanje strokovnega delovanja manj izkušene 

osebe; spremljanje kakovosti strokovnih storitev, ponujenih klientom; služi kot vratar 

za določeno stroko, v katero hoče supervizant vstopiti. 

Slednja definicija povzema, da bi supervizijo drugače lahko poimenovali tudi kot unikatna 

intervencija, ki je različna in drugačna od drugih intervencij. Njej sorodne intervencije so 

metode poučevanja, svetovanja in psihoterapije ter konzultacija. To pomeni, da supervizija 

lahko vključuje omenjene intervencije, vendar pa se obenem od njih tudi razlikuje. Avtorja 

razložita, da je kljub prisotnim elementom svetovanja oziroma psihoterapije v superviziji 

potrebna meja, ki mora biti jasna obema (Bernard in Goodyear, 2013 v; Podlesek, 2016).  

Resman (2000) pravi, da so svetovanje, supervizija in terapija »dejavnosti, usmerjene k pomoči 

človeku za bolj kakovostno življenje in delo. Vse so nekako povezane z uresničevanjem 

strokovnih (profesionalnih) ciljev in nalog. Zato so si te oblike pomoči zelo podobne« (Resman, 

2000, str. 64). Supervizija je torej metoda strokovnega izpopolnjevanja, katere namen je 

izboljšati kakovost dela. Je pomoč strokovnjaku pri doseganju višje profesionalnosti pri delu 

posamezne osebe. To pomeni popolnejše znanje in spretnosti, obenem pa večjo svobodo in 

sposobnost odločanja pri strokovnih vprašanjih (Resman, 2000, 77). Supervizor s svetovalnimi 

in psihoterapevtskimi intervencijami pomaga supervizantu, kadar raziskujeta njegovo vedenje, 

misli in čustva, povezana z delom, a le takrat, kadar oceni, da bi to pripomoglo k večji 

učinkovitosti njegovega dela s klientom. Supervizor s svetovalnimi in psihoterapevtskimi 

intervencijami pomaga supervizantu, kadar raziskujeta njegovo vedenje, misli in čustva, 

povezana z delom, a le takrat, kadar oceni, da bi to pripomoglo k večji učinkovitosti njegovega 

dela s klientom. Podlesek (2016) pravi, da »supervizijo izvaja bolj izkušen strokovnjak v odnosu 

z manj izkušenim v stroki, v okviru katere supervizija poteka, z osnovnim namenom omogočiti 

supervizantov strokovni razvoj in zaščititi kliente« (Podlesek, 2016, 32). Pomembno je omeniti, 

da je supervizorjeva naloga in tudi odgovornost, da spremlja in oceni supervizantovo delo in 

napredek.  

Bernard in Goodyear v svoji opredelitvi tudi poudarjata, da je pomemben element supervizije 

kontinuiteta v času. Po tej značilnosti se tudi razlikuje od izobraževalnih delavnic in konzultacij, 

ki se jih je možno udeležiti le enkrat. Kontinuiteta supervizije omogoči, da supervizijski odnos 

raste in se razvija (Bernard in Goodyear, 2013 v; Podlesek, 2016). Smolić- Krković (2004) ob 

opredelitvi definicije še doda, da je supervizija proces sodelovanja med tistimi, ki z 

odgovornostjo v dani profesionalni situaciji postopajo v skladu z obstoječimi znanstvenimi 
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spoznanji, tj. znanjem, družbenimi normami, družbeno-ekonomskimi možnostmi, plani in 

programi organizacije ter drugimi sorodnimi oblikami dela (Ajduković in Cajvert, 2004). 

Naslednja definicija (Praper, 2000) opredeli supervizijo kot refleksijo in »reprocesiranje poteka 

poklicnega dela, usmerjena na ekspertov vnos v poklicni odnos s klientom. Je izkustveno, 

ekspertno učenje in skozi čas postaja dejavnik procesa profesionalne rasti. Namenjena je 

predvsem temu, da ekspert skozi zrcaljenje najde možnosti za ozaveščanje svojih latentnih 

psihičnih vsebin, ki se vpletajo v njegovo poklicno delo« (Praper, 2000, str. 12). Bučar in 

Korenjak (2003) pa supervizijo opredelita kot emocionalni odnos med supervizorjem in 

terapevtom, v katerega vstopa še emocionalni odnos med terapevtom in klientom. Supervizija 

je proces, ki poteka na več ravneh: supervizor sočasno spremlja razvoj terapije in razvoj 

terapevtovega emocionalnega odnosa do klienta in do sebe. Ni usklajenega stališča o tem, 

koliko se v superviziji obravnava odnos med terapevtom in klientom (predvsem 

kontratransferni odnos), koliko pa odnos terapevta do supervizorja, kar predstavlja transferni 

odnos. Običajno je v ospredju obravnava kontratransfernih problemov, transfernih pa se dotika 

takrat, ko postanejo ti moteči v supervizijskem odnosu (Bučar in Korenjak, 2003, v; Tekavčič, 

2003).  

Če povzamemo, je supervizija ena od oblik dela, ki strokovnim delavcem omogoča vpogled v 

to, ali je njihovo delo ne glede na rezultate, ki se kažejo, kakovostno oz. strokovno ali ne. Je 

proces, ki je usmerjen v dva temeljna cilja, in sicer v bolj zadovoljujoče in bolj kakovostno 

opravljanje strokovnega dela. Z obema ciljema je povezana refleksija, ki tako postane cilj in je 

hkrati temeljna metoda supervizije. Ni torej usmerjena v kratkoročno, hitro doseganje ciljev, 

temveč v trajnejše spremembe strategij kakovostnejšega soočanja z različnimi strokovnimi 

situacijami (Žvelc, M., 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 78). 

Ne glede na različnost definicij je v literaturi po večini mnogokrat poudarjena in skupna točka, 

da je supervizija proces, v katerem poteka učenje (kot specifičen proces) kot izkustvo in 

refleksija nanj (Slika 2.1). 
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Slika 2.1: Proces učenja v superviziji 

 

Vir: Vec (2014, 20) 

Odgovor na vprašanje, kaj pravzaprav je supervizija, lahko zaključimo s sklepno mislijo dr. 

Rožičeve, ki pravi, da je supervizija specifično področje, ki ga ne moremo enačiti z učenjem, 

svetovanjem, terapijo, kovčiranjem ali mentorstvom, čeprav se sicer v določenih segmentih z 

omenjenimi pristopi pokriva. Vendarle ima določene specifične elemente, ki so značilni prav 

zanjo (Rožič, 2016, str. 213).  

 

2.2.2 Izvor in razvoj supervizije 

 

Supervizija prvotno izvira iz prakse v zdravstvu, vendar je supervizijo, kot jo poznamo danes, 

prvi utemeljil in v prakso uvedel S. Freud. V zgodnji fazi razvoja psihoanalize je organiziral 

redna srečanja študijske skupine, kjer so preusmerili pozornost na naravo terapevtskega odnosa 

in prispevek samega analitika v tem odnosu. V ospredje so postavili terapevta in njegove 

osebnostne značilnosti. Pomembno je bilo prepoznati, kakšna je meja med analitikom in 

terapevtom, koliko je potrebna čustvena bližina in do kam/kje se analitik lahko vpleta v 

življenje klienta. S tem se je postavilo načelo nevtralnosti in se posledično zamenjala 

pomembnost analize primera z analizo analitikovega vnosa v profesionalni odnos. Spoznali so 

tudi, da mora biti analitik nekdo, ki je šel skozi osebno analizo, zato so ločili supervizijo od 

osebne analize same. Tako so nastali trije stebri analitikovega izobraževanja in usposabljanja 

(zdaj že tipični sestavni deli psihoterapevtovega izobraževanja, ne glede na to, za kakšno 
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psihoterapijo gre), in sicer teoretični študij, osebna analiza (kar vključuje analitično delo na 

sebi) in supervizija (Praper, 2000).  

Supervizija, kot jo poznamo danes, ima svoj izvor v organiziranih dobrodelnih društvih, ki so 

se ustanavljala kot odgovor na porast socialnih problemov v drugi polovici 19. stoletja v ZDA 

in zaradi ekonomskega liberalizma, industrializacije in urbanizacije v Veliki Britaniji. V Evropo 

pride v 50. letih 20. stoletja kot del Marshallovega plana pomoči po drugi svetovni vojni, danes 

pa je že nujna in obvezna spremljevalka v profesionalnem delu in razvoju vseh tistih, ki 

neposredno delajo z ljudmi (Ajduković in Cajvert, 2004, str. 40–41). Razvoj supervizije v 

Sloveniji se je začel v šestdesetih letih, ko je Leopold Bergant vpeljal supervizijo na področje 

klinično-psihološkega in psihoterapevtskega dela. Bil je mnenja, da pomeni supervizija 

obravnavo terapevtovega lastnega vedenja in doživljanja, prav tako tudi njegovega odnosa; 

torej kontratransferja do bolnika in bolnikovega življenja. Menil je, da gre pri superviziji za 

učni proces, ki je usmerjen na terapevta, pozornost pa je usmerjena na terapevtove reakcije in 

na njegove slepe pege oziroma šibkosti, ki jih ne opazi (Vec, 2014, 6). 

Sicer pa mnogo avtorjev ugotavlja podobno, da je sam izraz supervizija skovan nekoliko 

ponesrečeno, saj vnaša pomen »gledanja od zgoraj«, torej nadzor, kar pa je v nasprotju s 

supervizijo danes. Slednja je refleksija, je reprocesiranje poteka strokovnega dela in usmerjena 

na ekspertov vnos v strokovni odnos s klientom. Je izkustvena (ekspertno učenje) in posledično 

s pridobljenimi izkušnjami omogoča profesionalno rast. »Namenjena je predvsem temu, da 

ekspert skozi zrcaljenje najde možnosti za ozaveščanje svojih latentnih psihičnih vsebin, ki se 

vpletajo v njegovo poklicno delo« (Praper, 2000, str. 12).  

 

2.2.3 Cilji in funkcije supervizije  

 

Supervizija ima tri glavne funkcije. Prva je razvojno-edukacijska funkcija, druga je podporna 

in tretja kakovostna oziroma kontrolna funkcija. Prva omogoča supervizantom reflektirati 

vsebino in proces svojega dela, s čimer se učijo prenašati teoretično znanje v prakso, 

konceptualizirati primere in prepoznavati procese (npr. paralelni proces) lastne supervizije. S 

pomočjo druge funkcije dobijo supervizanti osebno in strokovno podporo. Supervizija nudi 

supervizantu varno okolje, ki mu zagotavlja, da ne bo sam v svojem razvoju in pri svojem delu. 

Pomaga jim, da se soočajo in zmanjšujejo svoje dvome vase, strahove in anksioznost ter da 
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delijo in odložijo neprijetna doživetja, vezana na njihovo delo. Ta podporna funkcija je 

pomembna pri ohranjanju supervizantovega ravnovesja in pri preprečevanju izgorevanja. 

Zadnja funkcija opravlja kontrolo kakovosti dela s klienti. Namreč, ena izmed supervizorjevih 

nalog in odgovornosti je tudi nadzorovati kakovost dela svojega supervizanta in ga ustrezno 

usmerjati, z namenom zagotovitve ustrezne storitve za klienta (Žvelc, 2014, v; Zabukovec, 

2014, str. 57). 

 

Cajvert (2001) cilj supervizije opredeli kot cilj, s pomočjo katerega terapevt v sebi najde tisto, 

kar je zanj enkratno; svoj lastni stil in možnost izbiranja načina vedenja pri srečanju z 

uporabnikom (Cajvert, 2001). Cilji supervizije so nudenje supervizantom podporo pri 

obvladovanju stresnih situacij, katerim so izpostavljeni pri svojem delu, da jim pomaga ter jih 

spodbuja pri osebnem razvoju in pomaga integrirati teorijo v prakso. S tem je ne nazadnje tudi 

dosežen cilj, da se utrjuje profesionalna etika, kar zagotovo vodi tudi k naslednjemu cilju, ko 

prispeva k utrjevanju profesionalne identitete supervizantov. Prav tako je cilj supervizije 

prispevek k izgrajevanju in širjenju strokovnega jezika in omogoča tudi vzpostavitev 

profesionalnih mrež, v katerih se prepletata formalni in neformalni vidik. In tako ne le, da 

supervizanti pridobivajo na moči, da lažje vzdržijo pri svojem delu, ob podpori supervizije tudi 

pridobivajo kompetence in se usposobijo za avtonomno opravljanje profesionalnih vlog, kar pa 

ne nazadnje tudi pomeni, da supervizija posredno zagotavlja klientom kakovostne storitve, kar 

je prav gotovo tudi cilj vseh vpletenih (Vec, 2014). 

 

Kobolt in Žorga (2000) pojasnita, da je iz ciljev supervizije razvidno, da njeno bistvo ni v 

vodenju ali kontroli, čeprav lahko zajema tudi te elemente, temveč je odvisno od osnovne 

strokovne usposobljenosti in naravnanosti supervizorja ter odločitve, kaj bo poudarek v 

konkretnem supervizijskem procesu. Tako lahko predpostavimo, da supervizorji, ki so se v 

svoji praksi in izobraževanju ukvarjali predvsem s svetovalno in/ali terapevtsko dejavnostjo, v 

supervizijo vnašajo več svetovalno-terapevtskih prijemov in prvin, kar istočasno in posledično 

dajejo večji poudarek na podporno oz. zaščitno funkcijo (Kobolt in Žorga, 2000).  
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2.2.4 Faze in struktura supervizijskih srečanj 

 

Navadno so supervizijska srečanja strukturirana in deljena v faze, ki se zvrstijo v logičnem 

zaporedju, katere se ne začnejo s prvim dogovorjenim in izvedenim srečanjem. »Še preden 

supervizija dejansko steče, se zgodi več pomembnih stvari« (Rožič, 2016, str. 227). 

 

Prva faza je predpriprava, v kateri se odvija iskanje ustreznega supervizorja in je zelo 

pomembna. Bodoči supervizanti se odločajo na podlagi več meril, na primer katera področja 

dela pokriva supervizor, kateri model dela uporablja, glede na dosegljivost (časovna in 

geografska komponenta), glede na urno postavko in priporočila kolegov. V tej fazi izbira tudi 

supervizor, ko pretehta, ali je prava oseba in ima potrebne sposobnosti za določeno delo. 

Pomembno je, da oba sprejmeta odločitev za sodelovanje preudarno in odgovorno, saj je to 

pomemben temelj za nadaljnje uspešno delo. »V procesu spoznavanja in odločanja je koristno 

imeti vsaj en razgovor (ki še ni supervizija), na katerem se vsi spoznajo, si predstavijo želje in 

poglede na skupno delo ter dobijo vtis drug o drugem« (Rožič, 2016, str. 227). 

 

Ko govorimo o predhodni pripravi, še ne govorimo o supervizijskem srečanju, temveč 

mislimo na pripravljenost supervizanta glede vsebine, ki jo želi razkriti na prvem 

supervizijskem srečanju. Za uspešen in produktiven potek supervizijskega srečanja je namreč 

pomembno, da pride supervizant pripravljen, lahko pa tudi že predhodno obvesti/sporoči 

supervizorju vsebino srečanja. V tem primeru se pripravi tudi supervizor in pripravi se tudi 

supervizijski dogovor (Rožič, 2016, 227–234). 

 

Supervizijsko srečanje je bistvo supervizije. Gre za sistematična in kontinuirana srečanja, ki 

trajajo določeno obdobje in so ustrezno dokumentirana. Na srečanjih se predeluje vsebine, ki 

jih prinaša supervizant, tj. osvetlitev trenutne situacije in počutja supervizantov, na katere je 

pomembno, da dobi odgovor. Na vsakem srečanju se praviloma ob začetku dogovori o vsebini 

srečanja, sledi razprava o poročilih in refleksijah s prejšnjega srečanja s strukturirano analizo 

supervizorja, nato predstavitev in obravnava konkretnega supervizijskega vprašanja, refleksija 

in evalvacija ter ob koncu dogovor o naslednjem srečanju. »Sicer pa je smiselno in koristno, da 

si supervizor in supervizant pred zaključkom vsakega srečanja vzameta še nekaj časa za 

evalvacijo. Četudi vsak izreče le eno besedo, s katero označi svoje doživljanje srečanja, je tudi 

ta beseda pomembno sporočilo supervizorju …« (Rožič, 2016, str. 231). 
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Prenos supervizantovih novih uvidov v prakso je pomembna faza, ki jo lahko prepoznamo 

tudi kot cilj in prikazuje dogajanje na supervizantovi strani. Če se zavedamo, da je smisel 

supervizije dobrobit klienta, potem tudi razumemo, kako »pomemben je prenos novih uvidov, 

spoznanj in znanj, ki jih supervizant dobi, v njegovo prakso s klienti./.../Kako hitro in učinkovito 

se to zgodi, je odvisno od vsakega supervizanta posebej, so pa to po navadi »subtilni procesi, 

ki se odvijajo počasi« (Rožič, 2016, str. 232). 

 

Če smo prej govorili o pomembnih premikih za supervizanta, so ti zdaj na strani supervizorja. 

Ovrednotenje vodenja supervizije za supervizorja je faza, ki nastopi, ko se supervizija 

zaključi in je za supervizorja »zelo koristno (ali celo nujno), da naredi evalvacijo srečanja. Tako 

se supervizor ohranja v dobri čustveni in miselni kondiciji; rečemo lahko, da je 

samoreflektivnost pogoj ter obenem vir za nadaljnje dobro delo in etično prakso« (Rožič, 2016, 

str. 232). 

 

Konec supervizijskega procesa je, ko se zaključi/zaokroži dogovorjen proces. Slednji se 

lahko, v kolikor je to potrebno, tudi podaljša ali se ga celo iz različnih razlogov predčasno 

prekine (na primer če bi imel supervizor občutek, da se vrtita/vrtijo v krogu; če bi supervizant 

želel zamenjati supervizorja, če ni več podpore v obliki časa ali financ …). »Dobra praksa je 

tudi, da se ob zaključku določenega obdobja, v katerem je tekla supervizija, zadnje srečanje 

posveti evalvaciji tega obdobja. Take evalvacije, ki pomenijo pogled nazaj ter ovrednotenje 

procesa, omogočajo utemeljeno in skupno odločitev o morebitnih spremembah, zaključku ali 

nadaljevanju sodelovanja« (Rožič, 2016, str. 231). Velja omeniti, da se najpomembnejši nihaji 

v supervizijskih srečanjih dogajajo v odnosu supervizor – supervizant. V optimalnih 

okoliščinah se odnos razvija, raste, poglablja in postaja vse bolj zaupen, kar pa je ključnega 

pomena za učinkovito in odprto komunikacijo, ki vodi do smiselnih in vsestransko koristnih 

razrešitev problemov. »Odnos vse bolj prehaja na nivo partnerske izmenjave, v kateri 

superviziranec vedno bolj zaupa samemu sebi in se zanaša na lastno presojo« (Kobolt in Žorga, 

2000, str. 184). 

 

Sicer pa menimo, da je odgovornost supervizorja, da evalvira svoje in skupno delo. Ob tem ne 

mislimo samo na evalvacijo po vsaki zaključeni supervizijski uri, pač pa tudi na odgovornost 

supervizorja, da ustvari čustveni prostor in čas, v katerem supervizante pozove k refleksiji ter 
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evalvaciji njihovega skupnega dela, k iskrenemu pogovoru o zadovoljstvu drugega z drugim, 

morebitnih nadaljnjih skupnih željah, izzivih in možnostih. V takem odnosu se bo zagotovo 

pokazal pravi trenutek, da se supervizijski proces zaključi in se lahko člani lepo poslovijo drug 

od drugega v hvaležnosti, da so lahko toliko časa skupaj sodelovali, rastli in ustvarjali nove, 

boljše odnose (Rožič, 2016, str. 227). 

 

2.2.5 Metode in tehnike supervizije 

 

»Metode in tehnike so razumljene kot intervencije, ki jih v procesu izpeljujemo iz teoretskih 

modelov, vendar jih uporabimo v skladu z občutljivim zaznavanjem potreb situacij »tu in sedaj« 

v supervizijskem procesu« (Kobolt, 2004, str. 11). Pri izvajanju supervizije je izbor metod in 

tehnik večinoma prepuščen dogovoru med supervizorjem in supervizantom. Običajno 

supervizor predstavi svoj način dela, supervizant pa svoje želje in potrebe. Iz tega sledi, da je 

na podlagi vsebine srečanj supervizor tisti, ki naj bi imel »vizijo«, kako peljati proces, in hkrati 

spodbudi uporabo morebitnih novih oz. drugačnih metod oz. tehnik, četudi supervizantu morda 

sprva niso všeč, supervizor pa vidi smiselnost uporabe. Supervizor se pri izbiri metod in tehnik 

dela odloča glede na teoretično izhodišče oz. podlago, ki jo ima kot strokovnjak, kontekst, v 

katerem se odvija supervizija (tip organizacije, vrsta supervizantovega dela …), stopnjo 

supervizantovega razvoja in njegove potrebe, temeljne težave klientov, s katerimi supervizant 

dela, in supervizantove cilje, s katerimi prihaja v supervizijo (Rožič, 2016). 

Obstajajo različne metode in tehnike dela. Ena izmed metod je postavljanje vprašanj na osnovi 

neke predpostavke, domene, predvidevanja ali Sokratovega tipa vprašanj. Naslednja metoda 

oziroma tehnika je akcijsko raziskovanje, pri katerem je problem, kot ga občuti in opredeli 

praktik sam, izhodišča za nadaljnje predloge za način reševanja problema, pri katerem se 

upoštevajo konkretne okoliščine. Tretja pogosta metoda je metoda reševanja problemov, kar 

vključuje opis problema, opredelitev in definiranje problema, opredelitev želenega cilja, 

presojanje dejavnikov, analiziranje teh dejavnikov, iskanje alternativnih rešitev ter vrednotenje 

samih alternativ, tako kot izbira rešitve. Zadnja metoda je empatija. Pomeni metodo, ki omogoči 

supervizorju, da ne vstopi v stik s supervizantovim svetom, temveč tudi sporoča, da ga razume; 

skupna je tako superviziji kot svetovanju in terapiji (Kobolt, 2004). 
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Rožič (2016) dodaja metodo igro vlog, kar pomeni, da supervizor in supervizant odigrata 

položaj, ki se je zgodil oziroma bi se lahko zgodil v terapiji. Naslednja tehnika oziroma metoda 

je poslušanje oziroma ogled posnetkov srečanj, torej supervizant s seboj na supervizijo prinese 

posnetek terapije oziroma svetovanja, ki ga je imel s svojim klientom. Refleksivni proces je 

tudi ena izmed metod dela, ki pomeni razvoj refleksivnosti v supervizantu kot izčrpno 

pregledovanje sebe. Gre za precej zahtevno metodo, primernejšo za strokovnjaka, ki ima že 

nekaj izkušenj; refleksivno razmišljanje pri supervizantih olajša uporaba Sokratovih vprašanj. 

Predzadnja opisana metoda je samoporočanje, pri čemer gre za opisno informacijo, ki jo 

supervizant poroča supervizorju. Zadnja metoda oziroma tehnika dela je risanje družinskega 

debla. Gre za to, da supervizant pri superviziji ob predstavitvi primera obenem riše klientovo 

družinsko drevo, kar omogoča lažjo strukturo pripovedi, s tem pa med samim pripovedovanjem 

in risanjem zgodbe teče v supervizantu določen proces, ki izkušnjo obogati (Rožič, 2016, 242–

251). Če povzamemo, pomeni, da je lahko teoretska podlaga tega procesa vse, kar opisuje 

sodelovanje, komunikacijo, interakcijo, povezovanje in odnose v tem procesu. Dialoškost 

(supervizor – supervizant) v procesu ponazarja Slika 2.2, ki prikazuje, da povezava poteka 

hkrati v posamezniku in supervizantu oziroma v celotnem procesu (Kobolt, 2004). 

Slika 2.2: Dialoškost v supervizijskem procesu 

 

Vir: Kobolt (2004, str. 12) 
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2.3 Vrste supervizije 

 

Vrste supervizij ali delovne oblike supervizijskega procesa v grobem lahko delimo na 

individualno in skupinsko supervizijo. Med skupinskimi najpogosteje ločimo: skupinsko 

supervizijo, supervizijo delovnih skupin oz. timov in intervizijo (Kobolt in Žorga, 2000, 

str. 219), k čemur Rožičeva doda še metasupervizijo. 

 

2.3.1 Individualna supervizija 

 

Ta oblika supervizije je bila v preteklosti pogostejša, kot je danes (Kobolt, 1999, v; Kobolt in 

Žorga, 2000). Ena od značilnosti individualne supervizije je, da je pri tej obliki poklicna in 

osebna prepletenost supervizorja in superviziranca večja kot pri skupinskih oblikah supervizije. 

Ali z drugimi besedami: gre za večjo delavno intenzivnost in intenzivnost odnosa. Delovna 

intenzivnost pomeni, da ima superviziranec na voljo ves prostor in čas. Supervizor se posveti 

le njemu in njegovemu supevizijskemu gradivu. Vzpostavi pa se tudi bolj intenziven odnos in 

s tem bolj intenzivni transferni in kontratransferni mehanizmi. Individualno supervizijo 

zainteresirani pogosto poiščejo iz naslednjih razlogov (Kobolt in Žorga, 2000, str. 220–222):  

 iz potrebe po razrešitvi konkretnega primera oz. problema iz lastne prakse in želi 

s pomočjo nevtralnega strokovnjaka poiskati pot iz »strokovnega labirinta«, 

 iz konfliktnih stanj in različnih pričakovanj, ki jih ima okolica do njih 

(svetovalcev), in zaradi tega potrebujejo pomoč, v smislu primerne strategije 

spoprijemanja. 

Individualno supervizijo »zelo priporočajo, kadar gre za študenta na praksi, pripravnika ali pa 

strokovnjaka, ki se uvaja v delo na novem strokovnem področju /…/, srečanja so praviloma 

redna in potekajo na vsaka dva tedna« (Milošević et al., 1999, str. 13–14).  
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2.3.2 Skupinska supervizija  

 

Danes je skupinska supervizija veliko bolj razširjena kot individualna. Skupinska supervizija je 

proces poklicne refleksije, pri katerem poleg usmerjevalca supervizorskega procesa 

(supervizorja) sodeluje več oseb, ki se izmenjujejo v vlogi superviziranega, torej tistega, ki se 

poda na pot učenja, iskanja rešitev in pridobivanja kompetenc (Raguse, 1991 v; Kobolt in 

Žorga, 2000). Prednosti skupinske supervizije so predvsem v tem, da so v učni proces vpleteni 

skupinsko-dinamični procesi, ki omogočajo učenje drug od drugega, več alternativ in pogledov 

na isto stvar/situacijo, ne gre pa niti zanemariti ekonomičnosti in nižjih stroškov delovanja 

skupine (Kobolt in Žorga, 2000).  

Pomanjkljivost je opredeljena kot zmanjšana priložnost posameznega člana skupine, da pride 

na vrsto za analizo lastnega »gradiva«, morebitni tekmovalni duh v skupini ali zapletena 

dinamika skupine, ki ovira odprto refleksijo (Kobolt, 1999, v; Kobolt in Žorga, 2000, str. 227). 

Mnenja o optimalnem številu udeležencev supervizijske skupine se med avtorji razlikujejo. 

Hawkins in Shohet (1990) navajata od tri do sedem članov, Kobolt (1999) pravi, da je zgornja 

meja 12, Belardi (1994) pa meni, da ima supervizijska skupina lahko celo do 20 članov. Skupina 

ima lahko toliko članov, da je še omogočena intenzivna komunikacija, kar pa je v skupini nad 

10 članov že oteženo (Kobolt, 1999). Obstajajo tri različne faze skupinske supervizije (Pečjak 

in Košir, 2012). Na začetku mora imeti posameznik dovolj prostora in časa, da predstavi svoj 

problem, ne da bi ga vmes kdo prekinjal oziroma ustavljal. V prvi fazi sledi zrcaljenje slišanega 

pri vseh članih skupine, to pomeni, da člani skupine ne interpretirajo slišanega, pač pa se na 

pripoved posameznika odzovejo na emocionalni in vsebinski ravni. V drugi fazi sledi skupinska 

diskusija, katere osnovni namen je kognitivna obravnava prikazanega primera in njegova 

strokovna in teoretična umestitev (pri tem ima supervizor vlogo usmerjevalca diskusije). V 

zadnji, tretji fazi pa sledi diskusija o tem, kakšna ravnanja bi lahko sledila na podlagi različnega 

razumevanja tega problema, pri čemer pa supervizanec ohrani svojo avtonomnost in se 

popolnoma sam odloči, kakšno bo tisto poklicno ravnanje, ki si ga bo izbral (Kobolt, 1999 v; 

Pečjak in Košir, 2012, str. 256).  
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2.3.3 Supervizija tima  

 

Supervizija tima je posebna oblika skupinske supervizije, ki poteka v okviru določene ustanove 

(šole, vrtca, centra za socialno delo, klinične ustanove, vzgojnega zavoda, stanovanjske skupine 

ipd.). V nadaljevanju omenimo tri različne tipe timske supervizije, in sicer je prva usmerjena 

na analizo poklicnih primerov (vključuje obravnavo konkretnega dela svetovalcev s svetovanci) 

in se imenuje timska supervizija. Druga je skupinsko-dinamično izkustvena supervizija, ki je 

usmerjena v analizo konkretnih dinamskih procesov v timu z namenom odpravljanja ovir in 

konfliktov, ki se pojavljajo med člani tima. Tretja je timska supervizija s poudarkom na analizi 

delovanja ustanove in je usmerjena na analizo posameznih vlog znotraj tima in razmejitve vlog 

tima v odnosu do institucije (Kersting in Krapohl 1994, v Kobolt, 1999). 

Glavni razlogi, zaradi katerih se tim običajno odloči za supervizijo, so naslednji (Kobolt, 2002, 

v; Kobolt 2000, str. 233–235): 

 premajhna učinkovitost tima, kot jo doživljajo njegovi člani; 

 konflikti in nasprotja v delovni skupini, za katere člani menijo, da jih sami ne 

bodo zmogli premostiti ali razrešiti; 

 nesporazumi in konflikti med vodjo in člani delovne skupine, nejasne meje 

kompetentnosti in moči v delovni skupini, pretirana tekmovalnost med člani skupine, ki 

ne prispeva k zadovoljivim delovnim rezultatom; 

 nespodbudna klima v delovni skupini; člani skupine menijo, da bi bilo treba 

izboljšati medosebne odnose v skupini. 

Supervizija tima vključuje vsa načela skupinske supervizije, poleg tega pa je zanjo značilno, da 

so v timski superviziji člani medsebojno tesno povezani in da v supervizijskem procesu 

razrešujejo vprašanja, vezana na njihovo skupno delo, pri čemer je treba upoštevati poklicne 

vloge posameznih članov tima (Kobolt, 2000). V nadaljevanju so v Tabeli 2.1 prikazane tri 

ravni supervizije tima, na katerih mora le-ta delovati (Kobolt, 1999 v; Pečjak in Košir, 2012).  
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Tabela  2.1: Tri ravni supervizije tima 

Raven posameznika Kako se posamezni član počuti v timu? 

Kako vidi svojo vlogo in svoj prispevek k 

skupnemu cilju? 

Kakšen odnos imajo do njega drugi člani tima 

in kakšen je njegov odnos do drugih? 

Raven procesov v skupini Izhodiščno vprašanje je: Kako deluje tim kot 

celota? 

Ali so doseženi cilji, ki so si jih zastavili? 

Kateri skupinski procesi se odvijajo v 

skupini? 

Kako se člani skupine počutijo? 

Kje v skupini so zastoji? 

Ali se in kje se pojavljajo problemi? Kakšni 

posegi so potrebni, da jih razrešijo? 

Raven naloge tima Kako jasno so definirane naloge in cilji tima? 

Ali so ti cilji skladni s »filozofijo« institucije, 

v kateri delajo člani tima? 

Ali bi jih kazalo preoblikovati in če, kako? 

Vir: Pečjak in Košir (2012, str. 259) 

 

2.3.4 Intervizija 

 

Intervizija je vrsta supervizije, v kateri vsi udeleženi nastopajo kot enakovredni člani oz. s 

podobno stopnjo strokovne usposobljenosti in delovnih izkušenj. Srečanja se največkrat 

organizirajo znotraj delavnih timov oziroma med kolegi. Navadno se srečanja odvijajo v malem 

številu (4–6 članov), na katerih nihče ne prevzame stalne vloge supervizorja, temveč si vlogo 

vodje srečanja vsakokrat izmenjujejo. Vlogo vodje torej na vsakem srečanju prevzame druga 

oseba, medtem ko so ostali »le« udeleženci«. Ta vloga je pri interviziji bolj koordinacijske in 

povezovalne narave. Prednost intervizije lahko prepoznamo v tem, da se jo izvaja med kolegi, 

ki si tega sami želijo in se za ta srečanja sproti sami dogovarjajo. Posledično je lahko klima 

učeče skupine sproščena in prijetna, tudi zelo učinkovita, saj pogovor navadno teče o izzivih, 

ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. Idealno bi se jo bilo posluževati med rednimi 

supervizijskimi srečanji (Rožič, 2016).  

Najpomembnejši učinki, ki jih ima intervizija na prisotne, so, da ustvarja solidarnost v skupini 

ali med podobnimi funkcijami v organizaciji; razvija zavest o sposobnosti, da se učijo iz 

izkušenj; ruši predsodke, da se lahko učijo samo od strokovnjaka, nekoga, ki »ve«; razvija 
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številne pomembne učne spretnosti, kot so aktivno poslušanje, empatija, veščost postavljanja 

vprašanj, kreativnega razmišljanja in inovativnega reševanja izzivov, utrjuje in spodbuja timsko 

delo in solidarnost med kolegi strokovnjaki ter omogoča usvajanje spretnosti olajševanja oz. 

razbremenitve (Intervision, 2014).  

 

2.3.5 Metasupervizija 

 

Metasupervizija ali supervizija supervizije je supervizija, ki se jo vodi na supervizijski proces. 

V tem primeru se ne obravnava supervizantovega dela in njegovega klienta, pač pa 

supervizorjevo vodenje supervizije. Izvaja se jo zaradi potreb supervizorjev, da lahko podelijo 

svoje stiske, dvome in izzive, ki se jim porajajo ob izvajanju supervizije (Rožič, 2016). »Ob 

metasupervizijskem pogledu se lahko odprejo čisto novi vidiki ali uvidi v supervizijsko delo. 

Gre za refleksijo supervizorjeve drže, dogajanja v njegovi notranjosti ob izvajanju supervizije 

in iskanja, kaj vse to govori o superviziji, ki jo supervizor izvaja« (Rožič, 2016, str. 242). V 

metasupervizijski skupini supervizorji postavljajo vprašanja supervizorjem na enak način, kot 

jih oni sami postavljajo psihoterapevtom/svetovalcem, pri čemer skušajo ustvariti kreativni 

prostor za reflektiranje. »Metasueprvizija je tako prostor, kjer se še enkrat, tokrat na tretji ravni, 

odigra nerazrešena vsebina oz. afekt« (Rožič, 2016, str. 241).. 

Splošni cilj metasupervizije je pomoč supervizorjem v smislu, da prepoznajo vzorce svojega 

delovanja; razumeti procese, ki nastajajo v različnih skupinah in situacijah, ter njihov doprinos 

k temu; opazovati procese projekcije in se naučiti razlikovati med transferjem, 

kontratransferjem, resonanco in projekcijo. Tu pridejo na vrsto tudi supervizorji kot čuteča bitja, 

ko se lahko posvetijo tudi svojim osebnim izzivom in občutljivim/šibkim točkam, vezanim na 

njihovo strokovno delo (Cajvert, 2001; Rožič, 2016). 

 

2.4 Modeli supervizije 

 

Glede na to, kateremu terapevtskemu modelu oziroma modelu določene stroke, ki temelji na 

ustreznih teorijah, pripadajo supervizor in/ali člani določene stroke, se načini dela v superviziji 

običajno med seboj razlikujejo. Zaradi določenih splošnih značilnosti (katere ima supervizijska 
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metoda), ki se ne spreminjajo bistveno glede na razvoj in uporabo različnih modelov ali 

prijemov, je razumljivo, da način dela v superviziji do določene mere sledi tem modelom 

oziroma prijemom, ki jih strokovnjaki uporabljajo v praksi. Pri sami uporabi supervizijske 

metode med seboj ločimo predvsem štiri temeljne teoretične sisteme. Običajno so po njih tudi 

poimenovani različni modeli supervizije. Razlika med njimi je predvsem v splošnem cilju 

supervizije oziroma kateri izmed ciljev je najpomembnejši za posamezni model in glede na 

osredotočenost supervizijskega procesa. Modeli se ločijo med seboj glede na usmerjenost 

supervizije na uporabnika, na strokovnjaka ali pa na metode, ki jih le-ta uporablja. Gre za to, 

da pri nekaterih modelih supervizor bolj vpliva na ravnanje strokovnjaka, v nekaterih pa manj. 

Nekateri modeli dopuščajo možnost prisotnosti supervizorja pri delu s strokovnjakom in 

uporabnikom (in ima pravico interventirati), drugi ne. Vsakega izmed teh teoretičnih sistemov 

bomo v nadaljevanju predstavili in poskušali prikazati bistvene značilnosti in posebnosti 

supervizije znotraj le-tega (Milošević et al. 1999). 

1) Razvojno-edukativni model 

Prvi model je razvojno-edukativni. Značilnost razvojno-edukativnega modela supervizije je 

postopnost procesa, prek katerega se supervizantu omogoča ne le stabilno integracijo praktičnih 

izkušenj in teoretičnih znanj, da najde in se uči novih rešitev za stare probleme (in od-uči 

neproduktivnih strategij), temveč mu omogoča izgradnjo boljše strokovne identitete in 

kompetenc (Vec, 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 77). Ta model se najpogosteje uporablja na 

pedagoškem področju. Izkušnja predstavlja učni material, refleksija nastopa kot osnovna 

metoda, prakticira se kot redna srečanja skozi daljše časovno obdobje, na katera se tudi sproti 

dela pisne refleksije. Delo poteka intenzivno in v majhnih skupinah, torej do 6 članov, 

supervizor se pri tem poslužuje več različnih intervencij: počutje, »notranje vreme«, razgovor 

o refleksijah, delo na primeru, analiza dela z evalvacijo, dogovori za naslednje srečanje (Vec, 

2014). 

2) Behavioristični model 

Ta model poskuša razložiti vedenje v smislu reakcij, ki so opazne. Te reakcije se da izmeriti. 

Človek je z neznanimi pravili, ki ga omejujejo, determiniran, vendar pa so neprilagojeni 

vedenjski vzorci tisti, ki so naučeni in se lahko odpravijo. Supervizija po behaviorističnem 

modelu temelji na analizi konkretne situacije, kar pomeni pomoč strokovnjaku pri iskanju novih 

načinov vedenja, obenem pa poudarja pomembnost učenja novih vedenjskih vzorcev. Ker 
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supervizant s pomočjo supervizije lahko razume reakcijo uporabnika/uporabnice, lahko tudi 

razvije nove načine vedenja, ta sprememba do uporabnika/uporabnice pa vpliva na odpravljanje 

njegovih/njenih nekonstruktivnih vedenjskih vzorcev (Milošević et al., 1999). 

3) Psihoanalitični (psihodinamski) model 

Pri tem modelu supervizije je pomembna izkušnja. Temelj tega modela je usmerjen v analizo 

transferja in kontratransferja, doživljanja, čustev in v svetlejši vpogled v nezavedni del 

osebnosti. Pomembna je podpora supervizantu, da razume svoja čustva, ki lahko blokirajo 

njegov odnos do uporabnika, obenem pa je supervizor tisti, ki ga usmerja v razumevanja čustev 

in da mu bo sam lahko nudil potrebno podporo v procesu razreševanja konfliktov (Milošević et 

al. 1999).  

4) Humanistični model 

Ta model se je razvil v štiridesetih letih kot reakcija na behavioristično razlago in razumevanje 

človeka. Za tako usmerjene teoretične koncepte je značilno, da z njimi uporabnikom pomagajo 

predvsem z odnosom in usmeritvijo na »tukaj in zdaj«. Supervizija je v skladu s tem modelom 

usmerjena v potrebe strokovnjaka, kjer so čustva in stiske, s katerimi se pri delu sooča, tisti, ki 

so pomembni. Supervizor strokovnjaku pomaga predelati tista znanja, do katerih pride s 

pomočjo svojih izkušenj, zato tudi potrebuje podporo, kajti le tako bo sposoben ohraniti 

potrebno empatijo do uporabnikov in še naprej vztrajati pri svoji profesionalnosti. Pri 

humanističnem modelu je poudarek na supervizijskem procesu, značilna pa je tudi uporaba 

pripomočkov, kot so zapiski, avdio- in videoposnetki in njihova analiza, in pozitivno vplivajo 

na učenje v procesu (Milošević et al. 1999). 

5) Sistemski model 

Zadnji je sistemski model. Temelji na sistemski teoriji in poudarja pomen interakcije, ki vpliva 

na odnose med posameznimi deli celote in na neprestano spreminjanje sistemov. Ti koncepti 

poudarjajo pomen odnosov med skupinami, organizacijami, tako kot tudi med posamezniki, 

skupnostmi in splošnimi dejavniki, ki so pomembni v samem okolju. Če povzamemo, je za 

sistemski model značilno, da supervizor usmerja supervizanta v aktivnosti za spreminjanje 

sistemov. Gre za poudarjeno učenje, didaktičnost in pogosto posredno ali neposredno 

supervizorjevo spremljanje dela svojega supervizanta (Milošević et al., 1999).  
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2.4.1 Model sedmerih očes 

 

Model sedmerih očes predstavlja sedem možnih odločitev v navigaciji supervizorja, kam se bo 

v določeni situaciji usmeril. Supervizor se lahko v vsakem trenutku osredotoči na sedem možnih 

načinov vodenja supervizije: fokus na klienta, eksploracija strategij in intervencij, ki jih je 

uporabil supervizant, eksploracija odnosa med klientom in supervizantom, osredotočanje na 

supervizanta, fokusiranje na supervizijski odnos, supervizor se osredotoča na svoj lastni proces 

in fokusiranje na širši okvir, v katerem poteka psihoterapija oziroma svetovanje ter supervizija 

(Žvelc, 2014). 

Kot zelo uporaben procesni model se kaže model sedmerih očes Hawkinsa in Shoheta (2012), 

ki nam pomaga sistematično usmerjati supervizijske intervencije. Model predpostavlja, da se 

supervizor lahko usmeri na dva sistema supervizije: sistem klient – supervizant ali pa sistem 

supervizant – supervizor (Podlesek, 2016). Glede na to avtorja ločita dve glavni kategoriji 

supervizijskih stilov (Podlesek, 2016, str. 35): 

 supervizijo, ki se usmerja neposredno na matrico klienta – supervizant (npr. prek 

poročanja o klientu, zapiskov, posnetkov); 

 supervizijo, ki se usmerja na sistem klient – supervizant na način, da vključuje 

refleksijo dogajanja v sistemu supervizant – supervizor. To vrsto supervizije zanima, 

kako se matrica klient – supervizant odraža v trenutni izkušnji supervizijskega procesa 

»tukaj in sedaj«  (Podlesek, 2016, str. 35). 

Dobra supervizija vsebuje vseh sedem načinov, ni pa nujno, da vseh sedem v isti seansi. Model 

sedmih očes omogoča supervizorjem, da se zavejo, katere stile supervizije uporabljajo, katerih 

stilov ne uporabljajo oziroma se jim izogibajo, ter da razširijo obseg stilov in povečajo možnost 

za interveniranje v superviziji (Žvelc, 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 78).  

S pomočjo Slike 2.3 prikažemo sedem možnih »očes« oziroma oken. To je prikaz oken, kamor 

se lahko supervizor usmeri. Tri okna so povezana s sistemom oziroma odnosom klient – 

supervizant, druga tri okna so povezana s sistemom oziroma odnosom supervizant – supervizor, 

in zadnji, sedmi predstavlja širši družbeno-kulturni in organizacijski kontekst (Podlesek, 2016, 

str. 36). 
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Slika 2.3: Sedem »očes« ali oken usmeritve  

Vir: Podlesek (2016, str. 36)  

 

2.5 Kdo je supervizor 

 

Supervizor je izkušen ekspert, ki je uspel svojo poklicno identiteto nadgraditi z analitično 

psihoterapevtskimi znanji tako, da je ta znanja integriral v okvir prvotnega strokovnega 

področja /.../. Supervizor mora imeti bogate izkušnje iz poklicnega dela z ljudmi v paru in v 

skupinah, imeti mora smisel za vodenje učnih procesov z odraslimi, hkrati pa mora biti dovolj 

zrel, da prepoznava ali kontrolira svojo latentno motivacijo pri delu z ljudmi /…/ (Praper, 2000, 

str. 12). 

Bučar (2003) dodaja, da supervizor nima le statusa, ampak tudi moč in odgovornost, da v 

procesu izobraževanja presoja, ocenjuje in vpliva na superviziranca. S tem pomaga mlajšemu 

in manj izkušenemu kolegu, da si pridobi znanje, veščine in izkušnje, hkrati pa ga vodi mimo 
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pasti, ki se pojavljajo v terapevtskem procesu. Od motivacije superviziranca pa je odvisno, ali 

bo supervizorja doživel kot zaščitnika, mentorja, osebo, na katero se lahko zanese in se z njo 

identificira, ali kot kontrolorja, ocenjevalca, predstavnika poklica in zastopnika institucije. 

Ravno ta vloga, ki jo ima supervizor v supervizirančevem doživljanju, ima močan vpliv na 

supervizijski proces (Bučar in Korenjak, 2003, v; Tekavčič, 2003, str. 231–236). Žorga (Kobolt, 

2010) pa še zaokroži in poudari, da moramo, kadar razmišljamo o lastnostih, ki so pomembne 

za supervizorja, govoriti tako o osebnih kakor tudi profesionalnih značilnostih. Pomeni, da 

dobro strokovno znanje, kompetence in izkušnje ne zadostujejo za kakovostno vodenje 

supervizije. Kot pomembno izpostavi supervizijo za supervizorje in prikaže razvoj supervizorja 

v naslednjih korakih: prva stopnja označuje prehod iz vloge supervizanta v vlogo supervizorja, 

niha med vlogo profesionalca in tistega, ki se šele uči supervizije, druga stopnja označuje 

globlje spoznavanje in razumevanje supervizije in lastne vloge v njej, na tretji stopnji se pojavi 

trajnejša motivacija za izvajanje supervizije, v nadaljevanju pa govorimo o stopnji 

»mojstrstva«, ki jo nekateri štejejo za samostojno, četrto stopnjo v razvoju in katera pomeni 

opustitev supervizorjevih preferenc v zvezi z določenim tipom supervizanta in dela enako dobro 

s supervizanti na različnih stopnjah njihovega razvoja (Kobolt in Žorga, 2010, str. 267–270). 

 

Slika 2.4: Strokovna pot supervizorja 

 

VIR: Vec (2014, 30) 
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2.5.1 Naloge supervizorja 

 

»Supervizorjeva naloga je, da v procesu supervizije skuša osvetliti, kaj se dogaja in pomagati 

supervizirancu, da se prebije skozi različna obdobja« (Bučar in Korenjak, 2003 v; Tekavčič, 

2003, str. 233). Bučar in Korenjak (2003 v; Tekavčič, 2003, str. 233) razvrstita naloge 

supervizorja v naslednjih točkah: 

 izgrajuje učno alianso in podpira superviziranca v njegovi želji in težnji po 

učenju; 

 določi ovire, ki omogočajo in vzpodbujajo učenje; 

 vzpostavi razumevajoč odnos do superviziranca in uporablja jezik, ki je 

supervizirancu razumljiv; 

 supervizor ves čas postavlja hipoteze o bistvu problema; 

 pomaga supervizirancu pri uvidu v odpore in transferni odnos v terapevtskem 

procesu; 

 opazuje kontratransfer pri supervizirancu, mu pomaga, da ga sam prepozna, in 

ga predeluje skupaj z njim; 

 prepoznava svoje kontratransferne reakcije v odnosu do superviziranca.  

Supervizor je tisti, ki modelira sprejemanje odločitev in etično vedenje v skladu z etičnimi 

principi in zakonodajo, integrira etične principe in obenem spodbuja akulturacijo mentoriranca 

v strokovno etiko v vsakodnevno prakso. Pomembno je reflektirati procese in nasloviti 

strokovne vrednote, ki so v ozadju supervizorjevega vedenja. Prav tako je supervizor odgovoren 

za dobrobit klienta, in sicer na področju krepitve kompetenc mentoriranca, tako kot na področju 

njegove strokovne rasti. Supervizorji kot vratarji sistema zagotavljajo, da v stroki delujejo le 

kompetentni strokovnjaki. Njihova naloga je preprečiti delovanje v praksi istih, ki nimajo 

zadostne etične zavesti in razvitih kompetenc, s čimer pa naj bi se gradila integriteta poklica 

psiholog. Torej so supervizorji tisti, ki zagotavljajo jasne informacije o strukturi supervizijskega 

procesa in o pričakovanjih, tako kot tudi o metodah evalvacije, potrebne dokumentacije in 

drugih vidikov skupnega dela. Naloga supervizorja je tudi skrb za natančno dokumentacijo o 

napredku in razvoju strokovnega razvoja mentoriranca (Podlesek, 2016). »Supervizor ni tisti, 
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ki bi določal, kaj je prav in kaj ni, ni tisti, ki bi bil nosilec edine resnice, ampak oseba, ki ji 

znanje in izkušnje omogočajo, da razpolaga z večjim obsegom terapevtskih veščin in jih deli s 

člani supervizorske skupine« (Bučar in Korenjak, 2003 v; Tekavčič, 2003, str. 233). 

Slika 2.5 prikazuje štiri kategorije aktivnosti supervizanca in predstavlja intervencije 

supervizorjev, ki so bile supervizantom najpomembnejše. Žvelc (2015) prikaže naloge oziroma 

aktivnosti supervizorja s pomočjo štirih kategorij, in sicer v prvi kategoriji so vključene 

intervencije, usmerjene na supervizanta in supervizijski odnos, v drugi so intervencije, 

usmerjene na konceptualizacijo primera, v tretji kategoriji so intervencije, usmerjene na 

nadaljnje psihoterapevtsko delo, in v zadnji, četrti kategoriji so vključene povratne informacije 

dosedanjega dela (Žvelc, 2015 v; Možina, 2015, str. 66). 

Slika 2.5: Aktivnosti supervizorja 

 

VIR: Žvelc (v; Možina, 2015, str. 66) 

 

2.5.2 Kompetentni supervizor  

 

Dr. Rožičeva (2016) opiše raziskavo, kjer na podlagi treh opravljenih študij ugotovijo, da so 

kot najbolj učinkoviti doživeti tisti supervizorji, ki so »uglašeni na supervizantove čustvene in 

učne potrebe«. Taisti so doživeti tudi kot odgovorni, osredotočeni in strokovni. Dobri 

supervizorji naj bi bili tisti, ki se s svojimi intervizanti identificirajo, jih vzamejo za mentorje, 

vendar kljub temu ohranjajo in spodbujajo avtonomijo. Taki supervizorji supervizantom znajo 

pokazati, da cenijo in potrebujejo njihove odzive na nejasne in tesnobne naloge psihoterapije. 
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Vzajemen in zaupen odnos, ki ga supervizant doživlja, je posledica takšnega učenja (Rožič, 

2016). Gold (2006) nadaljuje, da se dober supervizor med supervizijskim procesom tudi uči, 

reflektira oz. razmišlja o interakciji s klienti, izboljšuje spretnosti in se uči novih tehnik. 

Pravzaprav je pomembno, da v tem smislu za vedno ostaneš študent ali pa bo supervizija postala 

neučinkovita, ko s časom spretnosti stagnirajo. Na splošno pa bi lahko povzeli sposobnosti in 

posebnosti, ki naredijo dobrega supervizorja kot sposobnost strokovnega delovanja kot 

psihoterapevta, sposobnost učinkovitega delovanja kot učitelj in sposobnost brezpogojnega 

sprejemanja supervizantov, brez prezira, sovražnosti, posesivnosti in drugih neupravičenih 

odnosov in čustev. Najučinkovitejši supervizor je tisti, ki spoštuje pravico supervizantov do 

svojih idej in mnenj, kljub temu pa izpostavlja in regulira tiste, ki bi lahko negativno vplivali 

in rušili dober in kakovosten proces psihoterapije/svetovanja, in pri tem tudi ohranj visoke 

etične standarde (Gold, 2006).  

 

2.6 Vloga supervizanta 

 

»Nekateri superviziranci lahko hitro vzpostavijo zaupanje v supervizijskem odnosu, dalj časa 

pa potrebujejo, da dosežejo avtonomijo, medtem ko drugim občutki sramu preprečujejo, da bi 

izkoristili možnost učenja na napakah« (Bučar in Korenjak, 2003 v; Tekavčič, 2003, str. 233). 

Supervizant nosi tudi mnogo odgovornosti v supervizijskem procesu, katere pa, če jih smotrno 

in dosledno izpolnjuje, podpirajo in nadgrajujejo njegov osebni in strokovni razvoj oz. 

kompetence. Najpomembnejša je zagotovo odgovornost za vsebino supervizije, saj je on tisti, 

ki za srečanja pripravlja gradiva in svoja konkretna vprašanja iz prakse, o katerih se na srečanjih 

razpravlja in išče odgovore/rešitve. Prav tako je odgovoren za spoštovanje supervizijskega 

dogovora, kar supervizorju omogoči kakovostno in dosledno delo, ki zopet vpliva tudi na 

supervizantovo dobrobit. Odgovoren je tudi za rezultate svojega učenja, ki so odvisni od stopnje 

motivacije in hkrati pomembni za uspešno implementacijo pridobljenih novih znanj, uvidov in 

izkušenj na njegovo strokovno področje. Pomembno je, da se supervizant zaveda, da je 

posluževanje supervizije del profesionalne kulture in hkrati njegova pravica, ne le dolžnost, in 

ne nazadnje, da je supervizija proces, ki bo poleg njegovemu klientu služil predvsem njemu 

samemu, ko bo končno našel okolje, v katerem se bo lahko razbremenil ter podelil svoje stiske, 

ki jih doživlja pri delu z ljudmi (Podlesek, 2016). Temeljne preobrazbe, ki se naj bi dogajale na 

strani supervizanta v supervizijskem procesu so: ozaveščanje lastnih postopkov, poglabljanje 
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razumevanja, spreminjanje neustreznih, neučinkovitih vzorcev vedenja, mišljenja in 

čustvovanja, prevzemanje odgovornosti za reševanje svojih problemov ter učenje in 

preizkušanje novih vzorcev. Vse to predstavlja supervizorjev profesionalni razvoj (Vec, 2014).  

Žvelc (2015) pa razdeli aktivnosti supervizanta (Slika 2.6) v tri nadredne kategorije: spoznanje, 

sprememba v doživljanju in utrjevanje veščin (Žvelc, 2015 v; Možina, 2015).  

Slika 2.6: Napredne kategorije aktivnosti supervizantov 

 

Vir: Žvelc (v; Možina, 2015, str. 70) 

 

2.7 Supervizijski odnos 

 

»Temelj učinkovitega supervizijskega odnosa sta medsebojno zaupanje in spoštovanje 

posameznikovega značaja in izkušenj« (Wikipedija, Supervizija). Podlesek (2016) razloži, da 

je supervizijski odnos pomembna komponenta supervizije, saj se supervizija vedno dogaja v 

relacijskem kontekstu, kjer sta udeležena najmanj dva: supervizor in supervizant, lahko pa tudi 

več oseb, ter da sta narava in kakovost supervizijskega odnosa povezani s kakovostjo in 

učinkovitostjo supervizije. Kot zanimiv in posrečen primer avtorjev Hawkinsa in Shoheta 

(2012) na področju supervizije navede njun koncept »dovolj dobre matere«, ki ga je razvil 

britanski pediater in psihoanalitik Donald Winnicott, ki pravi, da ko »dovolj dobri materi« otrok 

izpljune hrano, ona tega ne vzame osebno in se ne utopi v čustvih krivde in neadekvatnosti, 

temveč skuša razumeti, kaj se v otroku dogaja in čemu se na tak način spopada z zahtevami 
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zunanjega sveta. Tega pa je zmožna, če ima tudi sama podporo partnerja ali druge odrasle osebe. 

»Tako nastane »negujoča trojica«, ki omogoča, da bo otrok sprejet /.../« (Podlesek, 2016, str. 

32). Tako bi lahko podobno trdili za odnos supervizant – supervizor – klient, v katerem 

supervizant nosi vlogo matere in supervizor vlogo pomembnega in podpornega tretjega 

odraslega.  

Pečjak in Košir (2012) izpostavita avtorje Herlihyja, Graya in McColluma (2002), ki opozarjajo 

na pomembnost jasno opredeljenega odnosa supervizor – supervizant ter navajajo predvsem 

ključna oz. temeljna področja, ki jih je treba doreči pred začetkom supervizijskega procesa 

(Pečjak in Košir, 2012). 

1. Zaupnost 

Pomembno je, da supervizantu supervizor zagotovi, da informacije in vsebine njunih 

supervizijskih srečanj ostajajo zaupne. Množica posredovanih informacij v supervizijskem 

procesu vsebuje tako področje osebne narave supervizanta in informacije o klientih. Včasih so 

supervizanti v dvomih, ali je določena vsebina njihovih supervizijskih srečanj kršitev zaupnosti, 

ki so jo dorekli s svojim klientom. Supervizor mora supervizantu pojasniti, da je takšen način 

dela povsem legalen in etičen. 

2. Meje supervizijskega odnosa 

Problem predstavlja supervizorjeva dvojna vloga, to pomeni, če supervizor v odnosu do 

supervizanta nastopa kot supervizor in kot njegov nadrejeni. Takšnim situacijam se je treba 

izogibati. Zelo pomembno je tudi jasno razmejiti, da supervizija ne predstavlja terapije, in med 

supervizijskim procesom to tudi vzdrževati. 

3. Odgovornost 

Razen v primeru vodstvene supervizije supervizor ni odgovoren za supervizantova dejanja. 

Pomembno je, da že na začetku supervizije supervizor in supervizant razjasnita, da je glavna 

funkcija supervizije supervizantovo učenje in ne supervizorjeva kontrola supervizanta. 

Supervizor ne vodi niti ne daje navodil, temveč le usmerja supervizanta pri njegovem delu 

(Pečjak in Košir, 2012, str. 248).  

Ključni element supervizijskega odnosa je tudi dobra komunikacija. »V superviziji je le ta zelo 

intenzivna, supervizor pa mora biti sposoben razumeti pomen vseh vrst komunikacij – 

simbolično, neverbalno, verbalno in pisno. Ravno neverbalne oblike komunikacije o 
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posamezniku včasih povedo več kakor verbalne, supervizanti na ta način včasih izražajo svoje 

vrednote, predsodke, stiske, ki jih ne znajo ali ne zmorejo izraziti v direktni komunikaciji« 

(Milošević et al., 1999, str. 32). Spodnja slika (Slika 2.7) prikazuje področja usmerjanja v 

supervizijskem procesu.  

Slika 2.7: Področja usmerjanja v supervizijskem procesu 

 

Vir: Vec (2014, 29)  

 

2.8 Etika v superviziji 

 

O etičnih principih v supervizijskem oz. mentorskem odnosu je napisanih kar nekaj smernic oz. 

priporočil. Etične dileme v superviziji so navadno kompleksne in zato etičnih smernic ne vidimo 

kot enostavnega podajanja receptov za njihovo reševanje, temveč kot usmeritve, ki nas vodijo 

k najbolj intelektualno, moralno in osebnostno zrelim rešitvam. Smernice spodbujajo refleksijo 

našega vedenja (Podlesek, 2016, str. 112).  
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»Supervizija in etika imata veliko skupnega, tako po obliki kakor tudi po videzu. Dejansko sta 

obe enostavni in brez pretenzij. Supervizija je razmišljanje o učenju, etika pa je razmišljanje o 

tem, kaj delamo. Obe se ukvarjata z »usmerjanjem« in s specifičnimi vprašanji. Povezani sta z 

življenjem in sta kreativni. Gola pravila in načela so tukaj neuporabna (Hanekamp, 1993)« 

(Milošević et al., 1999, str. 41). Etične dileme v supervizijskem odnosu so predvsem 

kompleksne, ker je etične principe težko aplicirati v vsakodnevni supervizijski praksi, kjer se 

prepleta mnogo odnosov (supervizor in supervizant, klient ali organizacije), in hkrati tudi zato, 

ker se supervizija (pre)redko doživlja kot samostojna profesionalna aktivnost, ki zahteva 

specifične kompetence in posledično tudi specifično etično zavest. Etika je po večini odvisna 

od pozornosti, ki ji jo namenita supervizor in supervizant (Podlesek, 2016). Za primerjavo lahko 

navedemo, da ponekod v tujini obstajajo etični kodeksi supervizorjev, medtem ko pri nas 

zaenkrat supervizija psihoterapevtskega oz. svetovalnega področja spada med etične usmeritve, 

ki veljajo za psihološko stroko in so zapisane v kodeksih psihološke etike (Milošević et al., 

1999). Odgovornost za etično ravnanje v superviziji si delijo vsi udeleženi, vendar hkrati 

supervizor nosi večji del odgovornosti zaradi strukture dela ter večje moči in znanja, ki jih ima 

(Podlesek, 2016).  

 

2.9 Supervizija psihoterapije 

 

Supervizija, ki se jo nudi psihoterapevtom/svetovalcem v praksi, je poseben dialog med dvema 

strokovnjakoma, kjer supervizor nastopa kot vodja pogovora, in tisti, ki bo pomagal 

supervizantu, da uspešno implementira že obstoječe znanje in izkušnje v svoje delo. Gre za 

posebno interakcijo, prek katere sta zmožna odkrivati nove vsebine in ustvariti nova znanja ob 

predpostavki, da imata oba dovolj znanja o teorijah in metodah, ki ju vežejo na izhodiščno točko 

ter neprekinjeno težnjo k razvoju znanja in kompetenc. Za psihoterapevta je supervizija način 

in možnost, kjer lahko izrazi in teši svoje strokovne potrebe ali spregovori o občutkih, ki jih v 

njem prebujajo klienti (Cajvert, 2001). Brez supervizije bi bilo težko ali celo nemogoče, da bi 

psihoterapevt teoretično znanje učinkovito impliciral v prakso, z namenom, da predela svoje 

izzive v razumevanju in razvijanju sposobnosti do točke, ko bo lahko pomagal klientom doseči 

najbolj obsežne cilje. Kar pomeni, da je supervizija v psihoterapiji na nek način učni proces, v 

katerem bolj izkušen psihoterapevt supervizor pomaga manj izkušenemu kolegu pridobiti 
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znanje za bolj spretno ravnanje ob različnih terapevtskih dogodkih. 

 

Če povzamemo, supervizija v psihoterapiji je v bistvu učni proces, v katerem bolj izkušen 

udeleženec (supervizor) spremlja delo manj izkušenega supervizanta z namenom pomagati 

pridobiti določene bistvene terapevtske veščine, ki so potrebne za učinkovit psihoterapevtski 

proces. Supervizija je pravzaprav izmenjava izkušenj, zbranih v odnosu terapevt – klient in v 

odnosu supervizor – supervizant (Lewis in Wolberg, 2016).  

 

2.9.1 Notranji svet terapevta 

 

Tako v moderni psihoterapevtski superviziji kakor tudi v superviziji v psihosocialnem delu se 

poudarja pomembnost ozaveščanja tistega, kar bomo poimenovali »notranji svet terapevta«. 

Čeprav je težko določiti prostor »notranjega sveta«, bi vseeno opisali, kaj vsebuje. Skozi 

supervizijo poskuša supervizor pomagati terapevtu, da opazi, zazna in osvobodi svoj notranji 

svet (Cajvert, 2001). Supervizor skuša to doseči s pomočjo vseh znanj, pridobljenih skozi 

izobraževanja, njegove (terapevtove) profesionalne izkušnje in posebne nadarjenosti, med 

drugim pa tudi s pomočjo občutkov in doživetij, ki se aktivirajo v terapevtu ob zgodbi klienta. 

Pomembno je tudi, kako njegova lastna zgodba in življenjske izkušnje vplivajo nanj v odnosu 

s klientom. 

Terapevt lahko doseže spoznanje, tako emocionalno kot tudi intelektualno, z gledanjem »od 

zunaj« na tisto, kar se dogaja. Zavedanje izvora svojih lastnih občutkov ustvarja potrebno 

distanciranje in možnost za intelektualiziranje. Spoznanja sama po sebi niso dovolj. Terapevt 

mora poleg tega tudi vedeti, kako bo uporabljal svoje zavedanje, da bi lahko terapije oziroma 

terapevtska srečanja vodil uspešno naprej. To mu daje možnost, da strategijo izbira na zavedni 

ravni (Cajvert, 2001).  

 

2.9.2 Pomen supervizije na začetku psihoterapevtske kariere 

 

Na začetku kariere je supervizija pomembna za kliente in druge uporabnike psiholoških storitev. 

Predstavlja preverjanje kakovosti, ko supervizor spremlja, če delo poteka v skladu s prakso, ki 
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temelji na znanstvenih dokazih. To pomeni, da se spremlja in vrednoti tri vidike: potrebe 

klientov, klinično ekspertnost posameznika (njegove zmožnosti kliničnega presojanja in 

izkušnje) in najboljše razpoložljive dokaze o učinkovitosti različnih pristopov. Supervizija na 

začetku kariere običajno temelji na odnosu »mojster – vajenec«. Pri tem je izredno pomembno, 

da je odnos varen, saj le tako omogoča optimalen razvoj profesionalne in osebne zrelosti. Je 

tudi eden najpomembnejših ukrepov za razvoj kakovosti. Refleksija praktičnega dela in 

profesionalne identitete ob pomoči supervizorja lahko v začetni fazi pomaga pri obvladovanju 

strokovnih delovnih izzivov (Podlesek, 2016).  

Žvelc (2014) pravi, da je »supervizija psihoterapije nujen del izobraževanja za psihoterapevte 

kot tudi nepogrešljiv del pri vzdrževanju visokih standardov kompetentnosti certificiranih 

psihoterapevtov« (Žvelc, 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 78). 

 

2.9.3 Model procesa supervizije v psihoterapevtskem oziroma svetovalnem delu 

 

Dogajanje v superviziji lahko vedno spremljamo na več operacionalnih ravneh, vključuje pa 

najmanj štiri elemente: supervizorja, supervizanta, uporabnico ali uporabnika ter delovni 

kontekst. V supervizijskem procesu sta vselej prisotna dva sistema: psihoterapevtski sistem (v 

njem sta uporabnik in psihoterapevt/svetovalec v psihoterapevtskem/svetovalnem procesu) in 

supervizijski sistem (v njem sta psihoterapevt/svetovalec, ki zdaj nastopa kot supervizant, in 

supervizor v supervizijskem procesu). V superviziji supervizijska matrika posveča pozornost 

terapevtski matriki. Glede na to, kam je usmerjena ta pozornost, razlikujemo dva različna stila, 

in sicer na prvem mestu supervizijo, ki posveča pozornost direktno terapevtski matriki 

(supervizant in supervizor skupaj reflektirata supervizijska poročila, zapiske razgovorov ali 

posnetke terapevtskih srečanja), na drugem mestu pa supervizijo, ki posveča pozornost 

terapevtski matriki skozi način, kako je ta reflektirana v »tu in zdaj« izkušnji supervizijskega 

procesa (Milošević et al., 1999). 

Tako dobimo šest načinov, šest možnih postopkov in usmeritev za superviziranje situacij v 

svetovalnem delu.  
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2.9.3.1 Predstavitev in refleksija terapevtskega srečanja v superviziji 

 

1. Refleksija vsebine terapevtskega srečanja 

Prvi postopek je refleksija vsebine terapevtskega srečanja. Gre za reflektiranje terapevtskega 

srečanja, kako terapevt vidi srečanje, kaj ob njem občuti, ko je z uporabnikom oz. uporabnico, 

na svoj strah pred neznanjem – da ne bi znal pomagati in pravilno svetovati uporabniku oz. 

uporabnici (Milošević et al., 1999).  

Primeri vprašanj za namen refleksije ob dogodku (Vec, 2014, 16):  

1) Kratek opis dogajanja na skupini – predvsem opis lastnega delovanja. 

2) Zakaj sem ravnal(a) in komuniciral(a) prav tako kot sem?  

3) Kaj sem skušal(a) doseči, kakšni so bili moji nameni?  

4) Kakšne so bile posledice mojega prispevka zame in za ostale?  

5) Kakšna čustva sem doživljal(a) ob dogodku in kakšna sedaj?  

6) Kakšna čustva so doživljali ostali in kako to vem?  

7) Ali obstaja med mojim delovanjem in čustvovanjem ob dogodku ter situacijami v 

preteklosti kakšna povezava?  

8) Kako bi lahko drugače deloval(a) in kakšne bi bile posledice ostalih možnosti (zame in 

za druge)?  

9) Kaj sem se naučil(a) in kako je to povezano z mojim delom, kaj od naučenega 

nameravam uporabiti in kako …? (Vec, 2014, 16) 

2. Raziskovanje strategij in intervencij 

Naslednji način je raziskovanje strategij in intervencij. Pri tem načinu se supervizor usmeri na 

raziskovanje strategij in intervencij, ki jih terapevt v svojem terapevtskem procesu uporablja z 

uporabnikom/uporabnico. Zanima ga, kakšne intervencije uporablja in razloge za izbor 

določene intervencije. Zanima ga, kje vidi uspeh v izbrani intervenciji, kako to intervenira in 

kdaj. Intervencije so lahko svetovalne (kar vključuje dajanje nasvetov), informativne, 

konfrontativne (pomeni, da so izzivalne oziroma izzivajoče), katarzične (pomeni, da 

zmanjšujejo napetost), katalizatorske (reflektivne) in suportivne (podporne). Supervizor tukaj 
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naredi oceno uporabe svojih intervencij z namenom zavedanja, katere so uporabljene 

prepogosto ali prisilno, katerim pa se izmika. S tem odkrije šibke in močne plati svojega stila 

(Milošević et al., 1999). 

3. Raziskovanje terapevtskega procesa in odnosov 

Pri tem načinu gre za raziskovanje terapevtskega procesa in odnosov, kjer se supervizor usmeri 

na nezavedno in zavestno interakcijo med terapevtom in uporabnikom/uporabnico. Supervizor 

želi doseči, da se pokažejo vzorci, celovitost in dinamika odnosa in da ta odnos postane za 

terapevta bolj razviden. Izogniti se želi ujetosti v lastno perspektivo. Supervizorjeva naloga pri 

tem načinu je poslušanje odnosa med supervizantom in uporabnikom, ker ga zanima predvsem 

zgodovina odnosa in razlog, da je uporabnik/uporabnica izbral/-a ravno njega (Milošević et al., 

1999).  

4. Usmerjenost na terapevtov kontratransfer 

Eden od načinov ravnanja v superviziji je usmerjenost na supervizantov notranji proces in na 

vpliv tega procesa na svetovanje. Pri tem je pomembno, da svetovalec uvidi, da njegova 

kontratransferna čustva niso negativna ovira, pač pa koristno terapevtsko orodje in ključ za 

boljše razumevanje svetovalnega procesa in uporabnika (Milošević et al., 1999). 

5. Usmerjenost na tu in zdaj proces, kot ogledalo ali vzporednica procesa tam in takrat 

Pri tem načinu gre za to, da supervizor sam spremlja, kaj se v superviziji dogaja z njim, in ne 

gre le za spodbujanje supervizanta. Supervizor je tu pozoren na svoja čustva, misli in prisotnost 

znotraj supervizijskega odnosa. V tem in zadnjem (šestem) načinu ravnanja se le-ta osredotoča 

na vpliv in način uporabnikove psihodinamike, ki vstopa v supervizijski odnos. S tem 

supervizor dobesedno pokaže tisto, kar uči supervizanta; odkrivanje sebe, spoznavanje sebe in 

področij, ki so mu bila do sedaj neznana. S tem spoznava tudi sebe (Milošević et al., 1999).  

6. Usmerjenost na supervizorjev kontratransfer 

Pri zadnjem načinu ravnanja gre za vprašanje načina, kako ta odnos vstopa v notranjo izkušnjo 

supervizorja (kaj doživlja, čuti, razmišlja, kakšne predstave se mu ob tem porajajo). To so lahko 

za supervizorja pomembna sporočila, ker prepoznava svoje nezavedno oziroma svoje 

nezavedne receptorje (kaj se dogaja tu in zdaj, kot tam in takrat). Vendar pa mora za 

prepoznavanje tega supervizor dobro poznati sebe; znati mora ločiti svoj notranji proces od 
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tistega, ki je povzročen od zunaj – najprej mora poznati svoja normalna stanja, zato da lažje 

razume nenadne spremembe, ki lahko vstopijo v proces supervizije (Milošević et al., 1999).  

Gre za prepletanje in prekrivnost delovanja. Spajanje obeh matrik in ilustracijo mest, kamor z 

različnimi načini supervizije vstopamo, podaja shema na Sliki 2.8. 

Slika 2.8: Področja prekrivnosti delovanja 

 

Vir: Milošević et al. (1999, str. 64) 

 

2.9.4 Omejitve in izzivi supervizije 

 

V superviziji se lahko srečamo tudi z večjimi izzivi, ki nam lahko predstavljajo bolj ali manj 

premostljive omejitve v smislu posebnega poudarka v namenjeni pozornosti ali v redkih 

primerih (pre)usmeritev k tretji osebi, tj. drugemu supervizorju s strani supervizanta ali pa v 

primeru supervizorja k metasuperviziji (Vec, 2014). 
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Ena izmed pogostih omejitev je paradoksalni način mišljenja. Pojavi se, kadar se supervizant 

in supervizor vrtita v istem krogu, prepričana, da sta za rešitev problema naredila že vse, kar 

sta mogla, in ne vidita drugega izhoda, druge rešitve. Paradoksalna izjava je začaran krog, v 

katerem se oba vrtita. Naslednja omejitev je sindrom pomaganja. Ta se pojavi, kadar gre za 

prevzemanje prevelike odgovornosti za rešitev težave in za občutek, da mora 

supervizor/supervizant biti vedno na razpolago. Takšen supervizor ali supervizant je premalo 

samozavesten in želi vsem ugajati in ugoditi, vendar pa ob tem izgoreva in je posledično lahko 

nezadovoljen z doseženim. To lahko privede tudi do tega, da trpi pomanjkanje spoštovanja. Pri 

tretji pogosti omejitvi gre za vsebine, transferne in kontratransferne vsebine, ki se vrinjajo 

nezavedno in so vezane na nerazrešene konflikte s pomembnimi osebami iz preteklosti ter 

vedenje v skladu z njimi v pomembnih odnosih. Druge so nezrele reakcije 

supervizorja/psihoterapevta/svetovalca na transferne vsebine supervizanta/klienta. Slednji 

doživlja to vedenje kot izkrivljeno zaradi lastnih teženj, ki so bile v otroštvu odrinjene, in tudi 

zaradi svojih nerazrešenih konfliktov (Opredelitev in cilji supervizije, 2006). 

Ena izmed omejitev je tudi paralelizem. Gre za prenašanje različnih vzorcev dogajanja iz 

psihoterapevtske/svetovalne situacije v supervizijsko. Pogosto se dogaja tudi, da se išče načine 

iskanja rešitev. Le-te vedno iščemo v skladu z našim prevladujočim učnim stilom in z 

ustaljenim načinom svojega delovanja, kar pa se pogosto izkaže za neučinkovito. Praviloma je 

najboljša možna rešitev, če uporabimo način, ki nam osebno ni blizu in ga običajno ne 

uporabljamo, torej delujemo inovativno. Če se običajno zanašamo samo nase, bo najbolje 

poskušati najti rešitev s pomočjo tima. Uporaba samo enega stila nas ovira in nam ne omogoča 

učenja, situacije tudi ne moremo videti v celoti, temveč le s svojega zornega kota. Zadnja 

pogosta omejitev pa so ovire v komunikaciji. Kot smo že večkrat omenili, supervizija brez 

komunikacije ni možna. Neustrezna komunikacija je lahko ovira tako pri samem 

psihoterapevtskem/svetovalnem delu, kakor tudi v superviziji, zato je treba uporabljati 

določena komunikacijska znanja in veščine (Opredelitev in cilji supervizije, 2006).  

 

Če upoštevamo supervizorja kot glavnega nosilca odgovornosti, so potencialni negativni vidiki 

supervizije (Stanners, 1995 v; Vec, 2014), če: 

 bi se spodkopavala supervizantova zaupanje in samopodoba;  

 bi ustvarjala preveliko odvisnost; 

 je supervizija doživljana kot prisila ali kot kritika dela; 
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 bi supervizor učil, namesto da bi omogočal učenje; 

 bi supervizor izvajal nadzor; 

 bi supervizor potreboval občutek pomembnosti. 

 

 

Negativno v superviziji bi lahko prepoznali to, če ne bi bila dovolj jasno določena in izražena 

meja med supervizijo in psihoterapijo (Gold, 2006). Vloga supervizorja je večplastna, vendar 

njegovo delo ne vključuje nudenja obravnave za to osebo. Če bi supervizant potreboval 

psihiatrično ali psihološko zdravljenje, si ga mora poiskati drugje. Gold (2006) poudari, da je 

naloga supervizorja ugotoviti, kako razpravljati o teh vprašanjih, o katerih se na splošno ne 

želimo pogovarjati, ne da bi prečkali mejo med supervizijo in psihoterapijo. V razlagi razkriva, 

kako pomembno je govoriti tudi o stvareh, ob katerih nam je neprijetno in se jih izogibamo, ter 

za primer navede stiske in nelagodje supervizantov, ko poročajo o klientih, ki v njih prebudijo 

lastne še nerazrešene latentne izzive, ali na primer, ko je treba spregovoriti o občutkih, ki jih 

izzovejo klienti, ko osredotočeno motrijo psihoterapevta/svetovalca z namenom ustvarjanja 

celostnega mnenja o njem. Pri tem opazujejo vse, slike na steni, pohištvo, čistočo oz. urejenost 

prostora, knjige, fotografije na delovni mizi, oblačila, ki jih nosi in kako jih nosi, geste, ton in 

način govora, govorico telesa itd. (Gold, 2006). 

 

Omejitev supervizije pa se lahko izrazi tudi na drugačen način, na primer v t. i. kriznih 

dogodkih. Ti se običajno zgodijo nepričakovano in zunaj ritma, predvidenega za predelavo 

primera v superviziji. V slovenskem socialnovarstvenem prostoru dogovori o superviziji redko 

vključujejo postavko, ki bi se nanašala na odzivanje v takih trenutkih. Kljub temu se lahko 

supervizor ustno dogovori s svojimi supervizanti, na kakšen način naj se obrnejo nanj, kadar se 

zgodi nekaj kriznega oz. nekaj, kar zahteva takojšen odziv. Specifični krizni dogodki 

vključujejo naslednje primere: klientov samomor in/ali poizkus samomora, osebne grožnje 

klienta, nasilje v šolskem okolju, prisostvovanje katastrofam ali nasilnim dogodkom in 

supervizantova osebna kriza (Rožič, 2016). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu bomo opredelili problem, cilj in namen, glavno raziskovalno vprašanje, 

hipoteze raziskave ter raziskovalno metodologijo. V raziskovalni metodologiji bodo opisani 

pripomočki, postopki zbiranja in obdelave podatkov ter izbor udeležencev. V tem poglavju 

bomo tudi analizirali in predstavili rezultate. 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Z raziskovanjem teme supervizija v psihoterapiji smo želeli preveriti, koliko je v resnici 

prisotna v praksi. V javnih institucijah se je transparentno poslužujejo, ker je zakonsko obvezna, 

zato pa imamo toliko manj vpogleda v njeno koriščenje v privatni praksi in vseh ostalih oblikah 

nudenja psihoterapevtske/svetovalne pomoči. Z raziskovanjem smo želeli dobiti splošen vtis, 

ali je supervizija v praksi bolj izjema ali pravilo. 

Bolj podrobno nas je zanimalo, kakšen je splošen odnos psihoterapevtov/svetovalcev do 

supervizije. Se je po večini poslužujejo redno ali ne? Se je morda bolj redno poslužujejo mladi 

psihoterapevti/svetovalci, ki so šele na začetku svoje strokovne poti in ker so tega vajeni še iz 

obdobja pridobivanja znanja, kjer so bili redno udeleženi v supervizijskih procesih in so ob 

zaključku izobraževanja hkrati še malo negotovi? Se je starejši kolegi z mnogo izkušnjami ne 

poslužujejo več zaradi občutka, da je ne potrebujejo več? Želeli smo tudi ugotoviti, ali je 

glavnina, ki se je kadar koli znašla v vlogi supervizanta, to izkušnjo doživela kot pozitivno ali 

ne? Je supervizantom pomembno, kdo je njihov supervizor, in temu primerno tudi preverjajo 

strokovnost in kompetence supervizorja? Ali se to vestno in dosledno preverja, preden se vstopi 

v proces supervizije? In kako to storijo? V kolikor se redno poslužujejo supervizije, ali le-ta 

zadosti vsem njihovim strokovnim potrebam in osebnostni higieni? Namreč, supervizija je 

temelj kakovostnega, uspešnega in vsestransko zadovoljujočih odnosov v 

psihoterapevtskem/svetovalnem in supervizijskem procesu. »Supervizija ne spremeni slabega 

terapevta v dobrega, lahko pa mu pomaga, da postane boljši. To je metoda, ki je posebej 

prilagojena svojemu predmetu – zelo individualnemu, mešanici umetnosti in znanosti, ki se 
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osredotoča na intenziven osebni odnos in temelji na mešanici razumevanja in vpogleda, 

čustvenega učenja in transformacijskega potenciala človeških odnosov« (Gold, 2006, str. 5). 

 

3.1 Namen in cilj raziskave 

 

Namen in cilj raziskave je pokazati, 1) da je supervizija ključnega pomena za učinkovit in 

kakovosten potek psihoterapevtskega/svetovalnega procesa, 2) da ob pravilno usposobljenem 

supervizorju doprinese pozitivne učinke na vse udeležene (supervizorja, terapevta/-e, klienta/-

e) ter 3) da se po končanem študiju v vsakodnevni praksi superviziji ne daje dovolj poudarka. 

Prav tako je cilj raziskati, 4) kolikšen odstotek psihoterapevtov/svetovalcev se poslužuje 

supervizije v svoji psihoterapevtski/svetovalni karieri in 5) kaj jim le-ta doprinese k njihovemu 

strokovnemu in osebnemu razvoju. 

Pričakujemo, da se bo po opravljeni raziskavi potrdilo, da se psihoterapevti/svetovalci zavedajo 

pomembnosti in nujnosti supervizijskega procesa kot del psihoterapije oz. svetovanja, vendar 

se le-tega v vsakodnevni praksi neredno poslužujejo in ga hkrati nadomeščajo/kompenzirajo z 

drugimi, zunanjimi načini sproščanja, pri čemer velja poudariti, da ne govorimo o isti stvari. 

Supervizija je obvezen in nezamenljiv del strokovne poti vsakega psihoterapevta/svetovalca, 

zunanji načini sproščanja pa oseben izbor strokovnjaka za še lažjo in hitrejšo pot k 

razbremenitvi in osebnemu zadovoljstvu.  

 

3.2 Glavno raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Glede na cilje diplomske naloge smo postavili naslednje raziskovalno vprašanje in hipoteze:  

Glavno raziskovalno vprašanje: Kakšen odnos imajo psihoterapevti/svetovalci do supervizije? 

Hipoteza 1: Večina psihoterapevtov/svetovalcev se neredno poslužuje supervizije. 

Hipoteza 2: Večina psihoterapevtov/svetovalcev, ki so bili kadar koli del 

supervizijskega procesa, je izkušnjo doživela kot pozitivno. 
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Hipoteza 3: V večjem odstotku se supervizije poslužujejo mlajši 

psihoterapevti/svetovalci. 

Hipoteza 4: Psihoterapevti/svetovalci po večini ne preverjajo primernosti in strokovne 

usposobljenosti supervizorja. 

Hipoteza 5: Kakovostna in dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim 

potrebam psihoterapevta/svetovalca. 

 

3.3 Raziskovalna metodologija in vzorec 

 

V empiričnem delu smo uporabili tako kvantitativni kot tudi kvalitativni raziskovalni pristop.   

Kot metodo kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo 

ga prek spletnega pošiljanja poslali na 200 naključno izbranih naslovov 

psihoterapevtov/svetovalcev in supervizorjev. Odzvalo se je 182 anketirancev, pri čemer je bilo 

105 anket uporabnih in vključenih v naš vzorec. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen in prostovoljen, zajemal je 24 vprašanj, odprtega in zaprtega 

tipa, pri nekaterih je bilo tudi možnih več odgovorov. Z vprašanji smo zbirali podatke 

kvantitativne narave, s pomočjo katerih bi lahko ugotovili, kakšen odnos imajo anketiranci do 

supervizije, kako redno se je poslužujejo, kdo to organizira, kaj jim je pri superviziji najbolj 

pomembno, kakšne so njihove izkušnje, ali preverjajo kompetentnost supervizorja, kaj so kadar 

koli v supervizijskem procesu pridobili za svoje strokovno delo, ali se morda poslužujejo 

kakšnih zunanjih načinov sproščanja, katerih in kaj menijo o ustanovitvi organa nadzora 

izvajanja supervizije itd. 

Kot metodo kvalitativnega raziskovalnega pristopa smo izvedli intervju z dr. Tatjano Rožič. Dr. 

Rožič smo izbrali zaradi relevantnosti, saj je ena zadnjih doktorandk, ki je poglobljeno 

raziskovala področje supervizije v psihoterapevtskem procesu. 

Intervju smo izvedli v dveh delih. Ob prvem srečanju smo poglobljeno raziskovali supervizijski 

odnos, supervizorjev in supervizantov notranji svet ter pregledali postavljene hipoteze 

diplomske naloge, ob drugem pa pokomentirali pridobljene rezultate ankete. Zbrane podatke 

smo obdelali s kvalitativno analizo vsebine (glej priloge). 
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3.4 Analiza rezultatov 

 

3.4.1 Število anketiranih po spolu 

 

Slika 3.1: Prikaz števila anketirancev glede na spol, 1. vprašanje ankete 

  

Ravnikar, anketa (2017) 

 

Tabela  3.1: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na spol anketirancev 

SPOL FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Moški 21 20,00 % 

Ženske 84 80,00 % 

SKUPAJ 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.1 in Slika 3.1 prikazujeta odstotke celotnega vzorca anketiranih glede na spol 

anketirancev. Med 105 anketiranimi je v raziskavi sodelovalo 21 moških, kar predstavlja 

20,00 % celotnega vzorca, in 84 žensk, kar predstavlja 80,00 % celotnega vzorca.  

Glede na našo raziskavo ti podatki niso ključnega pomena, vendar so prikazani z namenom 

možnosti za nadaljnjo raziskovanje, kar bomo omenili v zadnjem delu diplomske naloge. 
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3.4.2 Število anketiranih po starosti 

 

Slika 3.2: Prikaz števila anketiranih, razporejenih po starostnih kategorijah, 2. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.3: Prikaz odstotkov starostne populacije anketiranih  

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.2: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na starost anketirancev 

STAROST FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

0–35 let 20 19,05 % 

35–49 let 49 46,67 % 

49 let in več 36 34,29 % 
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Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.2 in Slika 3.3 prikazujeta odstotke celotnega vzorca anketiranih glede na starost. Med 

105 anketiranimi se je v prvo starostno kategorijo (do 35 let) uvrstilo 20 anketirancev, kar 

predstavlja 19,05 % celotnega vzorca, v drugo starostno kategorijo (35–49 let) se je uvrstilo 49 

anketiranih, kar predstavlja 46,67 % celotnega vzorca, v zadnjo starostno kategorijo (49 let in 

več) pa se je uvrstilo 36 anketirancev, kar predstavlja 34,29 % celotnega vzorca. 

 

3.4.3 Število anketiranih glede na področje zaposlitve 

 

Slika 3.4: Prikaz števila anketiranih glede na področje zaposlitve, 3. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.3: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka področja zaposlitve anketirancev 

ZAPOSLITEV FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Zasebna praksa 58 55,24 % 

Javna institucija 11 10,48 % 

Oboje 25 23,81 % 

Prostovoljno delo 1 0,95 % 

Drugo 10 9,52 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 
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Med 105 anektiranimi je 58 anketirancev (55,24 % celotnega vzorca) zaposlenih na področju 

zasebne prakse, 11 anketirancev (10,48 % celotnega vzorca) je zaposlenih v javni instituciji, 25 

anketirancev (23,81 %) je zaposlenih tako v javni instituciji kot tudi v zasebni praksi (oboje), 

en anketiranec (0,95 %) dela prostovoljno delo, ostalih 10 anketirancev (9,52 %) pa je 

zaposlenih drugje oziroma so se uvrstili v kategorijo »drugo«, kjer so lahko navedli svoj 

odgovor. V to kategorijo odgovorov so navedli naslednje odgovore, in sicer dva anketiranca sta 

odgovorila, da delata v nevladni organizaciji, en anketiranec se je opredelil kot upokojenec, ki 

dela še prostovoljno, trije je anketiranci delajo v javnem socialno-varstvenem programu, trije 

delajo tako v zasebni praksi kot prostovoljno (druga kombinacija, kot smo jo navedli v anketi) 

in en anketiranec je odgovoril, da je upokojenec. V kategoriji »drugo« smo omenjene odgovore 

pustili nedotaknjene in jih zaradi svojih različnosti nismo uvrščali v ostale kategorije. 

 

3.4.4 Število anketiranih glede na področje dela 

 

Slika 3.5: Prikaz števila anketiranih glede na področje dela, 4. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.4: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev glede na področje dela, ki ga 

opravljajo 

PODROČJE DELA FREKVENCE STRUKTURNI 
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Supervizor 0 0,00 % 

Oboje 38 36,19 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Med 105 anektiranimi se je 67 anketirancev uvrstilo v prvo kategorijo področja dela 

(psihoterapevt/svetovalec), kar predstavlja 63,81 % celotnega vzorca, v drugo kategorijo 

področja dela (supervizor) se ni uvrstil noben anketiranec (0,00 %), v tretjo kategorijo področja 

dela (oboje) pa so se uvrstili ostali anketiranci (38), kar predstavlja 36,19 %.  

Na podlagi dobljenih rezultatov je razvidno, da nihče ni le supervizor, vendar se vsi anketiranci 

uvrščajo v obe ključni področji dela pri superviziji. Večje število je psihoterapevtov/svetovalcev 

brez področja supervizorstva.  

 

3.5 Analiza rezultatov glede na hipoteze (H) in raziskovalno vprašanje (RV) 

 

V nadaljevanju smo predstavili analizo rezultatov odgovorov na tista vprašanja, ki so ključna 

pri obravnavi naše raziskovalne naloge v povezavi z našimi predpostavkami in raziskovalnim 

vprašanjem in s pomočjo katerih lahko v zadnjem delu diplomske naloge pojasnimo pridobljene 

podatke, jih interpretiramo in povežemo s teoretičnimi izhodišči. 

 

3.5.1 H1: Večina psihoterapevtov/svetovalcev se neredno poslužuje supervizije. 

 

S to hipotezo smo želeli ugotoviti, ali se anketirani psihoterapevti/svetovalci poslužujejo 

supervizije ter kako pogosto. To hipotezo smo v nadaljevanju zavrgli/potrdili s pomočjo 

6. vprašanja naše ankete (»Ali ste že bili del procesa supervizije?«). 
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Slika 3.6: Prikaz odgovorov anketirancev o sodelovanju v procesu supervizije, 5. vprašanje 

ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.5: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka odgovorov anketirancev glede na 

sodelovanje v procesu supervizije 

PROCES SUPERVIZIJE FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 105 100,00 % 

Ne 0 0,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.6 in Tabela 3.5 prikazujeta dobljene rezultate, iz katerih je razvidno, da so se vsi 

anketiranci (105) že udeležili procesa supervizije. Glede na našo predpostavko (H1) smo v 

nadaljevanju raziskali pogostost udeležbe procesa supervizije oziroma če se anketiranci 

supervizije poslužujejo redno ali neredno.  
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Slika 3.7: Prikaz odgovorov anketirancev o pogostosti udeležbe procesa supervizije, 

8. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.6: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev glede na odgovor o 

posluževanju supervizije 

POSLUŽEVANJE 

SUPERVIZIJE 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Tedensko 17 16,19 % 

Mesečno 44 41,90 % 

Po potrebi 23 21,90 % 

Drugo 21 20,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.7 in Tabela 3.6 prikazujeta dobljene rezultate glede vprašanja o posluževanju supervizije 

anketiranih. Pri tem smo »redno« smatrali kot periodični kontinuum, brez določitve, kakšni so 

vmesni časovni intervali. Na vprašanje, kako pogosto se poslužujejo supervizije, je 17 

anketiranih, kar predstavlja 16,19 % celotnega vzorca, odgovorilo, da se je poslužujejo 

tedensko, 44 anketiranih (41,90 %) se supervizije poslužuje mesečno, 23 anketiranih (21,90 %) 

pravi, da se je poslužujejo po potrebi, 21 anketiranih (20,00 %) pa se je uvrstilo v zadnjo 

skupino odgovorov, kjer so imeli možnost odgovora »drugo«. V tej kategoriji jih je 16 

odgovorilo, da se poslužujejo supervizije na štirinajst dni, ostalih pet je navedlo: različno, min. 
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štiri ure mesečno; štirikrat letno dva dni; po potrebi; skupinsko tedensko, ind. po potrebi; tri- 

do petkrat na leto. 

Rezultati ankete so pokazali, da se anketiranci redno poslužujejo procesa supervizije, zato 

hipotezo (H1) zavrnemo.  

 

3.5.2 H2: Večina psihoterapevtov/svetovalcev, ki so bili kadar koli del supervizijskega 

procesa, je izkušnjo doživela kot pozitivno.  

 

S to hipotezo smo želeli ugotoviti, ali je večina anketiranih supervizijski proces izkusila kot 

pozitivno izkušnjo. To hipotezo smo v nadaljevanju zavrgli/potrdili s pomočjo podatkov iz 

ključnega 12. vprašanja naše ankete, in sicer: »Ste bili z izvedbo supervizije zadovoljni?« 

Ostale, v nadaljevanju predstavljene rezultate odgovorov na vprašanja v anketi, smo prikazali 

z namenom interpretacije rezultatov v zadnjem delu diplomske naloge. 

V nadaljevanju smo poskušali preveriti zadovoljstvo o izvedbi supervizijskega procesa in 

nezadovoljstvo pri izvedbi procesa supervizije ali supervizorja.  

Slika 3.8: Prikaz odgovorov anketirancev o zadovoljstvu z izvedbo supervizije, 11. vprašanje 

ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 
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Tabela 3.7: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka odgovorov anketiranih glede na njihovo 

zadovoljstvo pri izvedbi supervizije 

ZADOVOLJSTVO PRI 

IZVEDBI SUPERVIZIJE 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da, a ne vsakokrat 49 46,67 % 

Da, vsakokrat 56 53,33 % 

Ne, niti enkrat 0 0,00 % 

Drugo 0 0,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.8 in Tabela 3.7 prikazujeta frekvence in strukturni odstotek anketiranih glede na njihove 

odgovore. Na vprašanje, ali so bili anketiranci z izvedbo supervizije zadovoljni, je 49 

anketiranih (46,67 %) odgovorilo, da so bili zadovoljni, vendar ne vsakokrat. Da so bili z 

izvedbo supervizije zadovoljni vsakokrat, je odgovorilo 56 anketiranih (53,33 %). Na odgovor, 

da niti enkrat niso bili zadovoljni, ni odgovoril nihče. Na zadnji odgovor »drugo« sta odgovorila 

dva anketiranca. Njun odgovor smo zaradi vsebine, ki je pomenila enako kot naš možni odgovor 

(»vsakokrat – četudi se ni razpletlo tako, kot sem pričakoval/-a«), uvrstili v ustrezno skupino 

(»Da, vsakokrat«).  

V nadaljevanju smo prikazali tudi stopnjo nezadovoljstva oziroma razočaranja anketirancev 

nad izvedbo obiskane supervizije ali nad supervizorjem, katere so se anketiranci udeležili.  

Slika 3.9: Prikaz odgovorov anketirancev o nezadovoljstvu nad izvedbo supervizije ali 

supervizorja, 14. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Da, nekajkrat Da, vsakokrat Ne, nikoli Drugo

50,48 %

0,00 %

43,81 %

5,71 %

O
D

ST
O

TK
I

ODGOVORI

NEZADOVOLJSTVO PRI SUPERVIZIJI



Ravnikar, Tjaša. 2017. »Supervizija v psihoterapiji.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 51 

Tabela 3.8: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev glede vprašanja o 

nezadovoljstvu pri izvedbi supervizije 

NEZADOVOLJSTVO PRI 

IZVEDBI SUPERVIZIJE 

FREKVENCE STRUKTURNI 

ODSTOTEK 

Da, nekajkrat 53 50,48 % 

Da, vsakokrat 0 0,00 % 

Ne, nikoli 46 43,81 % 

Drugo 6 5,71 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.9 in Tabela 3.8 prikazujeta odgovore anketirancev na vprašanje o razočaranju nad 

izvedbo supervizije (ali supervizorjem).  

Na vprašanje, ali so anketiranci bili kdaj razočarani z izvedbo supervizije ali nad supervizorjem, 

je 53 anketirancev (50,48 %) odgovorilo, da so nekajkrat bili razočarani, nikoli ni bilo 

razočaranih 46 anketirancev (43,81 %), nihče pa ni odgovoril, da je bil vsakokrat razočaran. 

Ostali anketiranci (6) so svoj odgovor zapisali v možnost kategorije »drugo«, kar predstavlja 

5,71 % celotnega vzorca. Vseh šest anketirancev je odgovorilo različno, in sicer en anketiranec 

je navedel mnenje (»če se to zgodi, kar pomeni, da je supervizijski proces slabo voden, tja več 

ne grem«, en anketiranec je navedel, da »problemi, kdaj niso rešljivi zaradi drugih razlogov«, 

en anketiranec je navedel, da je »zelo redko nezadovoljen«, dva anketiranca sta bila le enkrat 

nezadovoljna, zadnji (1) pa se ni jasno opredelil (odgovoril je z: »Hja, kaj pa vem ...«).  

S pomočjo pridobljenih rezultatov lahko potrdimo drugo hipotezo (H2), ki pravi, da je večina 

psihoterapevtov oz. svetovalcev, ki je bila kadar koli del supervizijskega procesa, izkušnjo 

doživela kot pozitivno. To pomeni, da so bili v večini primerov z obiskom supervizijskega 

procesa psihoterapevti oziroma svetovalci zadovoljni.  
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3.5.3 H3: V večjem odstotku se supervizije poslužujejo mlajši psihoterapevti/svetovalci. 

 

V nadaljevanju smo še enkrat prikazali podatke o rezultatih raziskave, ki prikazujejo udeležbo 

pri procesu supervizije vseh anketirancev (Slika 3.6. in Tabela 3.5) in število anketirancev v 

prvi starostni kategoriji (Slika 3.2 in Tabela 3.2)  

Slika 3.10: Prikaz števila udeležencev v procesu supervizije 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.9: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka odgovorov anketirancev glede na 

sodelovanje v procesu supervizije 

PROCES SUPERVIZIJE FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 105 100,00 % 

Ne 0 0,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.10 in Tabela 3.9 prikazujeta dobljene rezultate, iz katerih je razvidno, da so se vsi 

anketiranci (105) že udeležili procesa supervizije. 

Tabela 3.10: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na starost anketirancev 
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49 let in več 36 34,29 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.10 prikazuje odstotke celotnega vzorca anketiranih glede na starost. Med 105 

anketiranimi se je v prvo starostno kategorijo (do 35 let) uvrstilo 20 anketirancev, kar 

predstavlja 19,05 % celotnega vzorca. 

Iz prikaza podatkov o starosti in udeležbi anketirancev (pri procesu supervizije) je razvidno, da 

so vsi (105) anketiranci odgovorili, da so že bili udeleženi v procesu supervizije, kar pomeni, 

da ne obstajajo razlike med starostnimi skupinami. Glede na to, da so vsi anketiranci na 

vprašanje o udeležbi procesa supervizije odgovorili pritrdilno, ne moremo govoriti o razlikah v 

posluževanju supervizije med mlajšimi in starejšimi anketiranci (psihoterapevti/svetovalci). 

Tako na podlagi dobljenih rezultatov zavrnemo hipotezo 3 (H3), ki pravi, da se v večjem 

odstotku supervizije poslužujejo mlajši psihoterapevti oziroma svetovalci.  

 

3.5.4 H4: Psihoterapevti/svetovalci po večini ne preverjajo primernosti in strokovne 

usposobljenosti supervizorja. 

 

To predpostavko smo preverjali s pomočjo 12. vprašanja v naši anketi. Ugotoviti smo želeli, če 

anketiranci (psihoterapevti/svetovalci) preverjajo primernost supervizije in strokovne 

kompetence usposobljenosti supervizorja.  
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Slika 3.11: Prikaz analize rezultatov anketirancev o seznanjenosti strokovnih kompetenc 

supervizorja, 12. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.11: Prikaz frekvenc in strukturnih odstotkov pri odgovorih o seznanjenosti 

anketirancev 

SEZNANJENOST FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da, vedno 97 92,38 % 

Da, a pomanjkljivo 3 2,86 % 

Ne vedno 5 4,76 % 

Ne, nikoli 0 0,00 % 

Drugo 0 0,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.11 in Tabela 3.11 prikazujeta frekvence in strukturne odstotke pri odgovorih 

anketirancev, katere smo spraševali o seznanjenosti o strokovnih kompetencah supervizorja.  

Odgovore na vprašanje, kako pogosto so psihoterapevti/svetovalci seznanjeni o strokovnosti in 

kompetencah supervizorja, smo razvrstili v pet skupin. V prvi skupini so anketiranci (97) 

odgovorili, da so vedno seznanjeni s tem, kar predstavlja 92,38 % celotnega vzorca. Trije 

anketiranci so se uvrstili v drugo skupino odgovorov z odgovorom »Da, a pomanjkljivo«, kar 

predstavlja 2, 86 % celotnega vzorca. Da niso vedno seznanjeni z omenjenim, je odgovorilo pet 
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anketirancev, kar predstavlja 4,76 % celotnega vzorca. V skupini odgovorov »drugo« in da o 

strokovnosti in kompetencah supervizorja niso seznanjeni, se ni uvrstil noben od anketirancev.  

V nadaljevanju smo anketirancem postavili vprašanje o njihovem mnenju glede pomembnosti 

strokovnosti in izkušenosti supervizorja. Vprašanje ankete »Se vam zdi izbor strokovnega in 

izkušenega supervizorja pomemben?« je pomembno pri nadaljnji interpretaciji rezultatov.  

Slika 3.12: Vprašanje pomembnosti strokovnosti in izkušenosti supervizorja, 17. vprašanje 

anekte 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.12: Prikaz frekvence in strukturnega odstotka anketiranih o pomembnosti strokovnosti 

in izkušenosti supervizorja 

POMEMBNOST FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da, absolutno 90 85,71 % 

Da, a ne najpomembnejše 15 14,29 % 

Ne, nikakor 0 0,00 % 

Drugo 0 0,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Med 105 anketiranimi sta se 90 anketirancem zdeli strokovnost in izkušenost supervizorja 

absolutno pomembni, kar predstavlja 85,71 % celotnega vzorca, 14,29 % anketirancev (15) se 

je to zdelo pomembno, vendar ne najpomembnejše. Nepomembno se ni zdelo nobenemu 

anketirancu, prav tako nihče ni razvrstil svojega odgovora v kategorijo »drugo«.  
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S pomočjo 13. vprašanja naše ankete smo poizvedeli, kaj jim je najpomembnejše pri procesu 

supervizije.  

Slika 3.13: Vprašanje pomembnosti dejavnikov pri procesu supervizije, 13. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.13: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketiranih o najpomembnejšem 

dejavniku pri superviziji 

NAJPOMEMBNEJŠI 

DEJAVNIK PRI SUPERVIZIJI 

FREKVENCE STRUKTURNI 

ODSTOTEK 

Strokovnost supervizorja 85 80,95 % 

Okolje 0 0,00 % 

Cena 0 0,00 % 

Vzdušje 10 9,52 % 

Časovna in krajevna dosegljivost 2 1,90 % 

Drugo 8 7,62 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.13 in Tabela 3.13 prikazujeta odgovore anketirancev na vprašanje, kaj se jim zdi 

najpomembnejše pri superviziji. Največ anketirancev (85; 80,95 %) je odgovorilo, da je to 

strokovnost supervizorja, 10 anketirancev (9,52 %) se je strinjalo s tem, da je pomembno 

vzdušje, dva anketiranca (1,90 %) sta kot najpomembnejši dejavnik opredelila časovno in 
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krajevno dosegljivost, ostali (8; 7,62 %) pa so odgovorili v možnosti »drugo«, kjer so našteli 

naslednje odgovore: (1) pripravljenost prisluhniti, (1) podpora in razumevanje ter strokovne 

usmeritve, (1) vse zgoraj našteto, (1) odnos, (1) odprtost in empatičnost supervizorja, (1) 

strokovnost, vzdušje, da se ujameš s supervizorjem, (1) strokovnost in odnos, (1) spremljanje 

do izpita. 

Nadalje nas je še zanimalo, kdo po večini organizira supervizijska srečanja. 

Slika 3.14: Vprašanje organizacije supervizije, 9. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.14: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na analizo rezultatov pri vprašanju, 

»kdo organizira supervizijo« 

ORGANIZACIJA 

SUPERVIZIJE 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Sam/-a 82 78,10 % 

Delodajalec 11 10,48 % 

Drugo 12 11,43 % 

SKUPAJ 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Rezultati so pokazali (Slika 3.14 in Tabela 3.14), da si 82 anketirancev (78,10 %) supervizijo 

organizirajo sami, 11 anketirancem (11,43 %) supervizijo organizira delodajalec, 
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12 anketirancev (11,43 %) pa je navedlo »drugo«. V to kategorijo so se uvrstili naslednji 

odgovori: dva anketiranca sta odgovorila, da jima supervizijo organizira izobraževalna 

institucija, dva anketiranca sta za organizacijo supervizije navedla šolo, trije anketiranci inštitut, 

en anketiranec je navedel organizatorja mentorja, en anketiranec našo kombinacijo dveh (sam 

in delodajalec), en anketiranec je navedel skupinsko in sam, eden je odgovoril »različno« in 

eden »/«. Ugotovimo lahko, da si v največjem številu psihoterapevti oz. svetovalci sami 

organizirajo supervizijo. 

Zanimalo nas je tudi, kaj se anketirancem pri tem zdi najbolj pomembno. 

Slika 3.15: Vprašanje pomembnih dejavnikov pri organizaciji, 10. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.15: Prikaz frekvence in strukturnega odstotka anketiranih glede na najpomembnejše 

dejavnike pri organizaciji supervizije 

DEJAVNIKI 

ORGANIZACIJE 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Izbor supervizorja 93 88,57 % 

Cena 0 0,00 % 

Dostopnost (čas in kraj) 4 3,81 % 

Drugo 8 7,62 % 

SKUPAJ 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 
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V prvo kategorijo omenjenih dejavnikov uvrščamo »izbor supervizorja« oz. ali so pri 

organizaciji supervizije najbolj pomembni supervizor in njegove kompetence/izkušnje, v drugo 

kategorijo »dostopnost (čas in kraj)« ali pri odločanju in organizaciji supervizije vpliva časovna 

oddaljenost oz. geografska lokacija supervizorja, v tretjo kategorijo uvrščamo »ceno«, ali je 

pomembno, kolikšna je urna postavka supervizorja. Pod »drugo« smo dopustili, da je 

odločilnega pomena za anketirance pri organizaciji supervizije nekaj tretjega.  

Slika 3.15 in Tabela 3.15 prikazujeta frekvence in strukturni odstotek dobljenih rezultatov na 

odgovore na vprašanje anketirancev, kaj se jim zdi pri organizaciji supervizije najbolj 

pomembno. Med 105 anketiranimi je 93 anketirancev (88,57 %) odgovorilo, da je pomemben 

izbor supervizorja, štirje (3,81 %) so odgovorili, da je pomembna dostopnost (čas in kraj), osem 

(7,62 %) anketirancev pa je navedlo »drugo«. Nihče ni odgovoril, da je najbolj pomembna cena.  

V kategorijo »drugo« so anketiranci navajali različne odgovore, in sicer: vse troje: izbor, cena 

in kraj (1), kakovost dela (1), kakovost odnosa, strokovnost supervizorja (1), strokovnost 

supervizorja (1), paradigma, izkušnje supervizorja, način dela, velikost supervizijske skupine 

(1), namen in smisel (1), zaupanje (1), vse našteto in kompetentnost supervizorja (1). 

Na podlagi razvidnih rezultatov smo našo predpostavko (H4), da psihoterapevti/svetovalci po 

večini ne preverjajo primernosti in strokovne usposobljenosti supervizorja, zavrnili. Rezultati 

so pokazali obratno, večina si supervizijo organizira sama in preverja strokovnost in izkušenost 

supervizorja.  

Kot dodatek našim ključnim vprašanjem za raziskavo smo v nadaljevanju prikazali analizo 

rezultatov na 16. vprašanje naše ankete. Zanimalo nas je, če so si anketiranci kdaj sami izbrali 

supervizorja.  
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Slika 3.16: Vprašanje o samostojnosti pri izbiri supervizorja, 16. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.16: Prikaz strukturnega odstotka in frekvenc na vprašanje o samostojni izbiri 

supervizorja 

Samostojna izbira 

supervizorja 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 99 94,29 % 

Ne 3 2,86 % 

Ne, a bi si ga želel/-a 3 2,86 % 

SKUPAJ 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.16 in Tabela 3.16 prikazujeta analizo podatkov na vprašanje v naši anketi, kjer smo 

anketirance spraševali, če so si kdaj sami izbrali supervizorja. Med 105 anketiranimi je na to 

vprašanje odgovorilo potrdilno 99 anketirancev, kar predstavlja 94,29 % celotnega vzorca. 

Število razporejenih v drugo skupino (3) so to zanikali, kar predstavlja 2,86 %, enak odstotek 

in število anketiranih pa je odgovorilo, da si supervizorja niso izbrali sami, a bi si ga želeli. 
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3.5.5 H5: Kakovostna in dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim potrebam 

psihoterapevta/svetovalca. 

 

To predpostavko smo preverjali s pomočjo 18. vprašanja v naši anketi. Ugotoviti smo želeli, če 

kakovostna in dosledna supervizija zadošča skoraj vsem strokovnim potrebam 

psihoterapevta/svetovalca. 

Slika 3.17: Prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje o posluževanju supervizije v prihodnje, 

18. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.17: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na odgovore anketirancev 

UDELEŽBA SUPERVIZIJE V 

PRIHODNOSTI 

FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 99 94,29 % 

Ne 2 1,90 % 

Morda 4 3,81 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.17 in Tabela 3.17 prikazujeta frekvence in strukturni odstotek anketirancev glede na 

vprašanje, ali se bodo anketiranci še posluževali supervizije. Med vsemi 105 anketiranimi jih 

94,29 %

3,81 % 1,90 %

Posluževanje supervizije še naprej

Da

Morda

Ne
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je 99 odgovorilo pritrdilno, kar predstavlja večinski delež vzorca (94,29 %). Da se supervizije 

v prihodnje ne bosta udeleževala, sta odgovorila dva anketiranca (1,90 %), ostali (4) pa so se 

uvrstili v kategorijo morda, kar predstavlja 3,81 %.  

V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo anketirance vprašali, »zakaj da« (19. vprašanje 

ankete, veže se na vprašanje 18). Ker je odgovarjalo 105 anketirancev na odprti tip vprašanja, 

smo skupni imenovalec vprašanj razdelili na več sklopov, v katere smo smiselno razporedili 

odgovore vseh anketirancev. Prvi sklop smo opredelili kot nujno, obvezno, odgovorno: 

supervizija je del vseživljenjskega izobraževanja in obvezen del psihoterapevtskega dela; nujno 

potrebno pri terapevtskem delu; ker je nujno potreben pri delu psihoterapevta; ker je to nujno 

in odgovorno; to je obveznost za psihoterapevtsko delo po modaliteti bpt; to je nujno za uspešno 

delo; nujno potrebna je pri rednem delu, da imam zunanjo kontrolo in fitback …; supervizija je 

obvezna za vsakega, tudi certificiranega psihoterapevta – tudi če morda ni ravno zakonsko 

opredeljena; delo brez tega elementa je neetično; dolžnost vsakega, ki dela z ljudmi; ohranjanje 

perspektive tretjega; ker resno delo z ljudmi ni dopustno brez preverjanja; gre za stalnico v 

mojem življenju; ker je nujno za opravljanje pst. poklica; delam 38 let in vsa leta sem v 

supervizijskem procesu enkrat tedensko; delo, ki ga opravljam, brez supervizije ne more biti; 

ker jo potrebujem; brez tega ne moreš korektno opravljati dela; to je del poklica; ker je to nujno 

za dobro delo v psihoterapiji in v enem delu itak obvezno; ker je to pomemben del terapevtske 

prakse, tudi za zelo izkušene strokovnjake.  

Drugi sklop smo opredelili kot podpora, pomoč, uvidi/vpogled, refleksija, znanje: podpora; 

je nujna za pregled nad mojim delom in napredek ter podporo pri delu; izmenjava mnenj, 

pogledov, novi uvidi, če se ustaviš in ne gre naprej, kako se usmeriti, iskati skupaj s 

supervizorjem nove korake; za boljše uvide v delo s klienti in boljšo refleksijo; da jasneje vidim, 

kaj počnem, kam me to pelje in kaj mi to prinese; je nujno potrebno pri tovrstnem delu; ker je 

to nujno, za delo na področju psihoterapije oz. kakšnega drugega poklica, katerega delo je tako 

tesno povezano s človekom; izkušnje, drug vidik; ker je koristno za moje delo; dodatno osvetli 

moje delo, suport; novi klienti, novi izzivi; možnost drugega mnenja; nujno za preseganje 

zaklenjenosti v lasten pogled; feedback; ker občasno potrebujem, da nekdo vidi z drugega 

zornega kota moj primer; ker mi pomaga. 

Tretji sklop smo opredelili kot osebna/strokovna rast, etika, 

profesionalno/strokovno/kakovostno delo: ker je nujno potrebna zaradi strokovnosti pri delu; 

ker jo doživljam kot nujno za moje strokovno delo in rast; ker verjamem, da se osebna rast ne 



Ravnikar, Tjaša. 2017. »Supervizija v psihoterapiji.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 63 

zaključi na neki točki, temveč skupaj s klienti ves čas rastem tudi kot psihoterapevtka; ker se 

mi zdi ključnega pomena za kakovostno delo; ker se mi zdi nujna za moj strokovni in osebnostni 

razvoj; ker je to nujen del psihoterapevtske prakse in se lahko edino tako ves čas strokovno 

razvijam, etično delam ...; ker mi pomaga, da se premaknem v procesu s klienti na bolj 

kakovostno točko dela; ker je to nujni sestavni del psihoterapevtskega dela, strokovnega in 

osebnega napredovanja; strokovna potreba; prof. rast; strokovno rastem; ker tako bolj 

kakovostno delam; brez supervizije si ne predstavljam kakovostnega psihoterapevtskega dela; 

nujnost, da nekdo bdi nad mojim delom, zastojev v terapiji, etičnih dilem, zasičenosti; zaradi 

razvoja strokovnosti in kompetentnosti; omogoča stalno profesionalno rast; ker je koristna za 

strokovni razvoj; za povečanje strokovnosti svojega dela; potreba po strokovni kondiciji; skrbi, 

da strokovno ne obstanem na mestu; ker je supervizija izrednega pomena za profesionalno delo; 

ker je nujno potrebna ob rednem delu s klienti; samo na tak način lahko zagotovimo etično 

ravnanje pri delu z ljudmi; nujno potrebujem za svoj strokovni razvoj in za evalvacijo svojega 

dela; zaradi zagotavljanja večje strokovnosti dela, lastne in klientove varnosti; strokovnost, 

etičnost, razvoj; ker mi daje boljši vpogled v dinamiko klientov in sem zato boljša terapevtka 

ter vpogled v lastni proces ob klientih in tako lahko osebno in strokovno rastem; kakovostna 

supervizija omogoča, da je moje delo kakovostno; pomaga mi pri osebni rasti in kakovosti 

mojega dela; ker je to nujno za strokovno in osebno rast in fer do klientov; ker brez tega 

strokovno delo na mojem področju ni možno; ker je to samoumevni del dobrega strokovnega 

dela. 

Četrti sklop smo opredelili kot higieno: ker je to osnovni higienski minimum za vsako 

psihoterapevtsko delo; higiena lastnega dela; ker sodi k osnovni strokovni »higieni« 

psihoterapevta; ker dojemam to kot integralni proces terapevtskega dela in minimalno 

profesionalno higieno v našem poklicu. 

Razno: ker nismo nezmotljivi; več glav več ve; pri delu z ljudmi je pomembno razmejevanje v 

odnosih, da začutimo, da vedenje drugega govori o drugem in moje vedenje govori o meni; 

supervizija mi pomaga pri tem razmejevanju, da se ne znajdem v dramskem trikotniku 

reševalca, preganjalca in žrtve; problematične situacije, sekundarna poklicna travmatizacija; 

ker je to nujno za dobro delo in skrb zase; supervizor vidi moje področje slepe pege, če ga 

imam; zagovarjam princip permanentne supervizije; ker je nujno potrebna za boljše in lažje 

delo z ljudmi ter spremljavo lastnih slepih peg.  
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Na vprašanje »zakaj ne« (20. vprašanje ankete) pa sta dva anketiranca (glej Tabelo 3.16) 

odgovorila, da se supervizije ne bosta posluževala, in kot utemeljitev navedla »pomanjkanje 

časa« in »nadomeščam jo z redno intervizijo«. 

Postavili smo tudi vprašanje: »Kaj ste v procesu supervizije pridobili zase oz. za svoje 

strokovno delo?« To je 15. vprašanje naše ankete, ki je odprto vprašanje. Zaradi lažjega in bolj 

smiselnega prikaza odgovorov anketirancev smo odgovore smiselno razporedili v naslednje 

sklope:  

- nujnost, usmeritev, varnost, podpora, nasvet, pomoč: podpora; veliko, saj je to nuja 

pri našem delu; pomiritev; usmeritve; občutek varnosti; smernice; ogromno! od suporta 

med študijem in postavljanjem prakse do čisto strokovne pomoči pri specifičnih temah 

s klienti ...; ideje za delo; odgovore na dileme; 

- nov pogled/mnenje, vpogled, znanja, potrditev: nov pogled in nova znanja; gotovost; 

drugačen vpogled o različnih zadevah; znanje; zaupanje vase; izkušnje; drugo mnenje; 

drugo perspektivo na situacijo; povezovanje teoretičnih spoznanj z dogajanjem v praksi; 

razširjen pogled nad problem; zavedanje o različnih psihoterapevtskih procesih in 

tehnikah; videnje novih dimenzij; refleksivnost; nove veščine; uvidi; drugačen vpogled 

o različnih zadevah (o sebi, klientih, vodenju procesa ...); uvid v procese transferja, 

kontratransferja in paralelni proces; dodatno znanje o dinamiki družine; uvid v lastne 

primanjkljaje; nov zorni kot zaznave problema; občutek, da v redu delam in da lahko še 

boljše; širši pogled v dinamiko klientov ter lastno dinamiko in zaplete; uvid v svoje 

delo, drug pogled na situacijo, nove veščine, uvid v lastne omejitve prepričanja; 

podporo, potrditev, smernice; nove vidike gledanja; pomiritev, ideje ...; ideje o tem, 

kako naprej v življenju ali pri delu; 

- pomoč, osebna/profesionalna rast, zaupnost, razbremenitev: pomoč pri delu; osebna 

rast; razumevanje samega sebe; motivacija; pomoč pri negotovostih; vse, kar sem vedel 

teoretično, sem dal še v prakso, kar mi sploh ne bi uspelo brez pomoči supervizije …; 

zaupnost; razbremenitev; preventiva pred izgorevanjem; napredek pri delu; 

izboljševanje lastnega načina dela; 

- strokovne kompetence: strokovne kompetence; razširjanje lastnih kompetenc; 

kompetence, kritičnost, drža; potrditev o strokovnosti svojega dela; samozaupanje vase 
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in v svoje delo; zaupanje vase; izboljšanje kompetentnosti; izboljšanje kompetentnosti, 

razbremenitev; 

- razno: ozaveščanje lastnih črnih peg; regulacijo emocij; boljše postavljanje mej v 

psihoterapevtskem procesu. 

Zanimalo nas je, če se anketiranci poslužujejo zunanjega načina sproščanja. To smo preverjali 

s pomočjo 21. in 22. vprašanja naše ankete.  

Slika 3.18: Prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje o posluževanju zunanjih načinov 

sproščanja, 21. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.18: Prikaz frekvenc in sturkturnega odstotka odgovorov anketirancev o zunanjih 

načinih sproščanje 

Zunanji načini sproščanja FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 94 89,52 % 

Ne 0 0,00 % 

Občasno 11 10,48 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.18 in Tabela 3.18 prikazujeta podatke, kjer smo anketirance spraševali, če se poslužujejo 

zunanjih načinov sproščanja. To nas je zanimalo zaradi naše hipoteze H5. Pri tem velja 
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poudariti, da ne enačimo supervizije kot zahteve dela z načinom sproščanja (glej poglavje 

Interpretacija rezultatov). Izmed 105 anketiranih je na vprašanje, če se anketiranci poslužujejo 

zunanjih načinov sproščanja, 94 anketirancev odgovorilo pritrdilno (89,52 %), nihče ni zanikal, 

11 anketiranih (10,48 %) pa je odgovorilo, da se tega poslužujejo občasno. 

Slika 3.19: Prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje o najpogosteje izbranih načinih 

sproščanja, 22. vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa, 2017 

Na podvprašanje »katerih?«, torej o konkretnih načinih sproščanja, jim je bilo ponujenih več 

odgovorov, ki so jih z več možnimi odgovori razporedili takole: največkrat izbrana načina 

sproščanja sta bila »fizična, športna aktivnost« in »hobiji – narava, živali, branje« 

(80 odgovorov), »posvet in pogovor s kolegom enake stroke – ena na ena« (75 odgovorov), 

»druženje, pogovor s prijateljem/prijatelji« (72 odgovorov), »intervizija, voden pogovor v 

skupini kolegov enake stroke« (65 odgovorov), »druženje, pogovor s partnerjem« 

(63 odgovorov), »duhovnost in meditacija« (59 odgovorov) (glej Sliko 3.19). Pod drugo so še 

navedli: mindfullnes, glasba, petje, joga, potovanja.  

Na podlagi teh odgovorov lahko povzamemo, da se vsi anketiranci poleg supervizije redno ali 

občasno poslužujejo še zunanjih načinov sproščanja. S pomočjo dobljenih rezultatov lahko našo 

hipotezo (H5), ki pravi, da kakovostna in dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim 

potrebam psihoterapevta/svetovalca, potrdimo. Smiselnost postavitve vprašanja o zunanjih 

načinih sproščanja podrobneje obrazložimo v interpretaciji. 
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Naslednje vprašanje smo analizirali kot zanimivost na temo ustanovitve organa nadzora 

izvajanja supervizije. V anketi smo za lažjo opredelitev, interpretacijo in kot zanimivost 

anketirance spraševali o njihovem mnenju o potrebi ustanovitve organa nadzora na področju 

izvajanja supervizije.  

Slika 3.20: Prikaz odgovorov anketirancev na vprašanja o ustanovitvi organa nadzora, 23. 

vprašanje ankete 

 

Ravnikar, anketa (2017) 

Tabela 3.19: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka odgovorov glede ustanovitve organa 

nadzora 

ODGOVORI ANKETIRANCEV FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Da 45 42,86 % 

Ne 18 17,14 % 

Neopredeljen/-a 42 40,00 % 

Skupaj 105 100,00 % 

Ravnikar, anketa (2017) 

Slika 3.20 in Tabela 3.20 prikazujeta analizo podatkov oziroma odgovorov na vprašanje o 

mnenju anketirancev glede ustanovitve organa nadzora na področju izvajanja supervizije. Med 

105 anketiranimi se je 45 anketiranih (42,86 %) strinjalo s potrebnostjo ustanovitve organa 
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nadzora izvajanja supervizije, 18 anketiranih (17,14 %) meni, da to ni potrebno, ostalih 42 

anketiranih (40,00 %) pa ni opredeljenih.  

V 24. vprašanju smo jih povprašali po mnenju »zakaj«. 

Kot utemeljitev zakaj DA, so navajali: (1) ker se mi zdi obvezna; (1) ker nimajo vsi take etične 

drže; (1) pomembno je, da supervizor v procesu učenja izpolnjuje določene pogoje; poleg 

drugih pogojev je pomembno, da se vključuje v metasupervizijo; (1) da, a samo formalnega, ne 

vsebinskega, če ne, lahko to vpliva na proces ustvarjanja terapevtske identitete pri terapevtih 

začetnikih; (1) tudi supervizorji potrebujejo nadzor; (1) ker menim, da nekateri psihoterapevti 

prezgodaj vstopajo v proces za supervizorja; (1) da bi se področje uredilo; to bi lahko izvedli v 

okviru ureditve psihoterapije; (1) zaradi zagotavljanja strokovne in osebne kakovosti; (1) ker je 

to preveč pomemben del strokovnega dela, da bi ga lahko prepustili naključju ali lobiranju; (1) 

vsak samooklicani supervizor še ni supervizor; (1) ker vem, da nekateri opravljajo supervizijo 

nestrokovno; (1) to bi pomagalo k še večji kakovosti supervizije; (1) ne ravno nadzora, bolj 

spremljanja in možnosti strokovnega napredovanja supervizorja, v smislu megasupervizij; (1) 

zaradi zagotavljanja kakovosti usposobljenosti supervizorjev; (1) zaradi večje kredibilnosti v 

javnosti; (1) da preveri strokovni razvoj; (1) da bi se vsi držali istih pravil; da bi se poenotilo 

delo supervizorjev; (1) supervizija je zagotovilo/merilo strokovne kakovosti; (3) strokovnost; 

ker je pomembna za predelavo kontratransferja, ker se je nekateri psihoterapevti ne poslužujejo, 

pa bi se je morali; (1) da bi se preverjalo kompetentnost in strokovno usposobljenost vsakega 

izmed supervizorjev ne glede na njegovo psihoterapevtsko usmeritev; (1) da bi bil vsak zavezan 

k uporabi supervizije; (1) za podporo supervizorjem, ne samo za kontrolo; (1) da bi ločili zrno 

od plevela; (1) ga še ni? sem mislila, da to izvaja Socialna zbornica Slovenije; (1) zaradi 

strokovnosti izvajalcev; (1) vsi supervizorji ne vzdržujejo svoje aktivnosti; (1) moja izkušnja 

je, da nekateri supervizorji ne upoštevajo ranljivosti dinamike supervizije ter da ne upoštevajo 

meje med terapijo in supervizijo, nimajo vpogleda v resnično dinamiko in večkrat le izvajajo 

svoj program brez upoštevanja supervizantov; (1) da bi se poenotilo delo supervizorjev; (1) 

velja tudi za organ nadzora izvajanja psihoterapije, preprosto iz etičnih razlogov ter pravic 

uporabnika; (1) strokovnost, etika; (1) zaradi nujnosti pri psihoterapevtskem delu. 

Kot utemeljitev, zakaj NE, so navajali: (1) ker bi bilo potem treba ustanoviti še organ nadzora 

nadzornikov itd.; (1) mislim, da ta nadzor izvaja vsak terapevtski inštitut zase; (1) ne izvajanja, 

ampak kompetenc; (1) nevarnost, da bi takšen organ povzročil preveliko rigidnost in 

zbirokratiziranost na področju supervizije; strah pred odvečnimi predpisi in »papirologijo«; (1) 
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ker smo ljudje svobodna bitja in sami odločamo o tem, kaj rabimo; (1) terapevt naj bi bil dovolj 

avtorefleksiven, da ve, kaj potrebuje; (1) ker ne vidim razloga, zakaj bi to bilo potrebno; (1) ne 

verjamem v učinkovitost socialnih mehanizmov kontrole na temu področju dela; (1) ker ne 

potrebujemo nadzora in kontrole, pač pa kakovostne študijske programe in načine, kako se v 

poklicu izobražuješ tudi po končanem osnovnem izobraževanju; različne modalitete bi morale 

že znotraj svojih modelov izobraževanja poskrbeti, da ljudje, ki niso primerni za ta poklic, sploh 

ne pridobijo potrebnega dovoljenja za delo z ljudmi. Supervizor po navadi ob svoji osnovni 

izobrazbi pridobi še dodatna izobraževanja, ima leta delovnih izkušenj, je uspešen pri svojem 

delu ipd. če bi v teku izobraževanja imeli pregled nad tem, človek, ki nima dovolj znanja, 

izkušenj, primernih človeških lastnosti ali ne zna izvajati supevizije, že po definiciji ne bi smel 

priti na tak položaj; (1) ne vem, čemu bi bil ta organ res namenjen in kaj bi uravnaval oz. 

nadzoroval. 

Kot utemeljitev, zakaj SO NEOPREDELJENI, so navajali: (1) vsak, ki izbere supervizorja, ki 

mu ustreza, če mu ne ustreza, ga zamenja in se selekcija naredi sama po sebi; (1) potreben bi 

bil zakon o psihoterapiji in v okviru tega urediti tudi vse v zvezi z delom supervizorjev; (1) ker 

ne vem, kaj bi ta organ preverjal in kako bi se vzpostavilo zaupanje; (1) trenutni strokovni 

diskurz v SVN ni na nivoju, ki bi omogočil vzpostavitev takšnega organa, z ustrezno 

prepoznano in sprejeto avtoriteto; ko se bo stroka poenotila do nivoja, da bo zmožna vplivati 

na politične akterje, pa bo seveda takšen organ dobrodošel; trenutno pa uporabniki sami 

nadziramo supervizijo v smislu zadovoljstva in učinkov pri delu; (1) ne vem, kaj bi bilo njegovo 

poslanstvo, zato se ne morem opredeliti; pomembneje se mi zdi, da se prepozna pomen in 

nujnost supervizije na našem področju dela; seveda pa bi morali tudi na tem področju veljati 

enaki regulativi glede strokovnosti supervizorja kot na vseh ostalih področjih; (1) jaz delam 

tudi kot metasupervizor, tj. supervizija za supervizorje in mi se to zdi dovolj – druge vrste 

kontrole in nadzora se mi zdijo bolj limitacija kot pomoč; (1) ker ne verjamem v nadzorovanje 

drugega človeka; (1) nisem razmišljala; (1) stavim na zrelost supervizanta, da v primeru slabe 

supervizije reagira; (1) ne znam si predstavljati, kako bi to zgledalo in kakšne bi bile prednosti 

tega; (1) strokovnjaki presodimo sami, ali so bila naša pričakovanja od supervizije izpolnjena; 

(1) poslužujem se znanih, kompetentnih supervizorjev z referencami; (1) znotraj stroke je 

dovolj dobro urejeno; (1) ker neki organi samo komplicirajo stvari, ki same po sebi čisto dobro 

delujejo; (1) premalo podatkov za odločanje; (1) pred tem bi bilo treba urediti psihoterapevtsko 

dejavnost na splošno, ob tem tudi supervizijo; (1) vsaka modeliteta ima svojo specifiko in jo 

zunanji organ zaradi pomanjkanja znanja o tej modeliteti ne more imeti; (1) kdo bo nadzoroval 
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nadzornike; (1) verjetno zato, ker se mi iz osebne izkušnje to vprašanje ne postavlja in nisem 

razmišljala o njem. Verjetno obstajajo dobri razlogi za in tudi proti. 

 

4 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

 

Intervjuvanka na poklicnem področju prepleta vlogi supervizorja kot tudi terapevta. Iz 

pogovora je tako moč razbrati, kako pomembno je, da supervizor izhaja iz prakse. 

Psihoterapevtska/svetovalna praksa supervizorju omogoča, da »se prekališ ob svojih primerih, 

pa se matraš, pa rasteš malo dol in malo gor in eno pot prehodiš … potem pa lahko pride čas 

(sploh če je to v tebi in si to želiš), da želiš druge spremljat in jim podajat to, skozi kar si ti šel, 

pa kako kaj on doživlja … tko … brez prakse pa ne moreš biti supervizor«. O nujnosti 

prepletanja vloge psihoterapevta/svetovalca in supervizorja so pokazali tudi podatki, zbrani s 

spletno anketo. Namreč večina anketirancev se pojavlja v vlogi psihoterapevta/svetovalca in 

supervizorja. Nihče izmed anketirancev ne izvaja zgolj supervizije. Teoretično izhodišče bi 

lahko prepoznali že ob samem razvoju supervizije (glej poglavje Izvor in razvoj supervizije). 

Spoznajo tudi, da mora biti analitik nekdo, ki je šel skozi osebno analizo, zato ločijo supervizijo 

od osebne analize same in tako nastanejo trije stebri analitikovega izobraževanja in 

usposabljanja (zdaj že tipični sestavni deli psihoterapevtovega izobraževanja, ne glede na to, za 

kakšno psihoterapijo gre): teoretični študij, osebna analiza (analitično delo na sebi) in 

supervizija (Praper, 2000). Brez supervizije bi bilo težko ali celo nemogoče, da bi psihoterapevt 

teoretično znanje učinkovito impliciral v prakso, z namenom, da predela svoje izzive v 

razumevanju in razvijanju sposobnosti do točke, ko bo lahko pomagal klientom doseči najbolj 

obsežne cilje. Kar pomeni, da je supervizija v psihoterapiji na nek način učni proces, v katerem 

bolj izkušen psihoterapevt supervizor pomaga manj izkušenemu kolegu pridobiti znanje za bolj 

spretno ravnanje ob različnih terapevtskih dogodkih (Lewis in Wolberg, 2016).  

Intervjuvankina ključna spoznanja skozi analizo supervizijskih in terapevtskih izkušenj je ta, 

da supervizija povzroči spremembo pri samem udeležencu (supervizorju in/ali supervizantu), 

ki pa se kasneje lahko odraža tudi na samem psihoterapevtskem procesu. V kontekstu 

sprememb je intervjuvanka izpostavila odmik od splošnih prepričanj, da je supervizor »alfa in 

omega, tisti, ki vedno vse ve, in najbolje ve in edini ve in je tako nedotakljiv«. V 
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intervjuvankinem proučevanju vpliva supervizije na udeležence pa se je pokazalo, da če tudi 

supervizor navzven ohranja varnost in (čustveno) stabilnost, lahko le-ta (čeprav za nekaj 

sekund) občuti »težo« obravnavanega primera in se lahko sooča s čustveno nestabilnostjo. 

Supervizorjev čustveni nihaj in njegovo dotakljivost z obravnavanim primerom je 

intervjuvanka zaznala pri IPR. Izhajajoč iz pozitivnih osebnih izkušenj intervjuvanka pritrjuje 

domnevi, da večina psihoterapevtov/svetovalcev, ki so bili kadar koli del supervizijskega 

procesa, le-tega ocenjujejo pozitivno. Domnevo (H2) smo potrdili tudi mi, kar lahko povežemo 

z ugotovitvami, da si anketiranci supervizijo večinsko lahko organizirajo sami in izbirajo po 

svojih kriterijih najpomembnejših dejavnikov. Slednje nakazuje na to, da se večina 

psihoterapevtov/svetovalcev zaveda nujnosti supervizije pri izvajanju kakovostnih/uspešnih 

psihoterapevtskih/svetovalnih procesov. Prav tako odgovori anketirancev nakazujejo, da 

psihoterapevti/svetovalci supervizijo iščejo, da znajo že izbirati oz. poiskati tistega, s katerim 

jim je lažje delati, s katerim se bolje ujamejo. Po drugi strani pa je nekaj anketirancev 

odgovorilo, da nekajkrat s supervizijo niso bili zadovoljni. Zgodijo se tudi srečanja, s katerimi 

psihoterapevti/svetovalci niso zadovoljni, vendar je razlogov za to lahko veliko. Avtorica Gold 

(2006) vidi rešitev v tem, da supervizor prevzame pobudo in odgovornost, da se razpravlja tudi 

o vprašanjih, o katerih se na splošno ne želimo pogovarjati, in pri tem pazimo, da ne bi prečkali 

meje med supervizijo in psihoterapijo (Gold, 2006). 

Vsekakor se nezadovoljstvo ne sme interpretirati z negativno noto, vendar v kontekstu 

nenehnega iskanja napredka ali osebne/poklicne rasti. Razloge za občutenje nezadovoljstva in 

morebitne načine razreševanja le-tega intervjuvanka pojasni:  

Da nisi še dobil odgovora, da ti supervizor še ni dal vsega ali pa da se te še nekaj ni dotaknilo 

/…/ samo tu bi bilo potem smiselno, da bi supervizanti svojemu supervizorju povedali. Takrat 

je fajn delat, ko ti reče: prejšnji mesec mi pa tukaj niste odgovorila, ali pa: me niste pomirila, 

ali pa: ni šlo v redu /…/. Mene ne prestraši to, da niso zadovoljni, ja, super, samo povejte, da 

delamo naprej! In ja, seveda, normalno, da nisi zmeraj zadovoljen. Je ogromno faktorjev, ki 

vplivajo na to, ali si potem ti zadovoljen ali ne. Konec koncev je že v skupini lahko nekaj, kar ti 

ni všeč. Dajva reči, pravico imajo, da so nezadovoljni s supervizorjem ali pa izvedbo. Bi bilo 

pa fajn, da potem to supervizorju povejo. Ne da molčiš, ker potem greš ti s tem molkom k 

uporabniku in če prideš nezadovoljen od svojega supervizorja, bo nekaj tega nezadovoljstva 

šlo tudi k uporabniku … ali boš do njega »zoprn«, ali boš do njega se na en takšen način 

povezal, da boš na skrivaj ali pa nezavedno dajal kontra svojemu supervizorju, ki te ni razumel 
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/…/, to se potem lahko zgodi. 

Razlogi za nezadovoljstvo s supervizijo se morda lahko skrivajo tudi v napačnih pričakovanjih 

supervizantov. Gre predvsem za to, da si včasih supervizanti želijo razrešiti težavo/težave, ki 

ni/niso neposredno vezana/-e na klienta, ki ga predstavlja, temveč s supervizantovimi osebnimi 

strahovi in/ali stiskami. Supervizija pa naj ne bi bila prostor, kjer se izvaja psihoterapevtski 

proces. Drugi razlog nezadovoljstva pa lahko izhaja iz supervizantove zavzete pozicije. 

Supervizanti lahko poudarjajo vlogo žrtve v smislu: »Sej ti kot supervizor ne veš, kako je potem, 

ko sem jaz ob tem človeku, ti lahko govoriš, ker imaš boljšo službo, pa ne delaš s takimi 

zahtevnimi ljudmi, pa ne greš na teren … Se mi zdi da je malo tega primerjanja, v smislu, jaz 

pa bolj trpim …«. Nezadovoljstvo se v tovrstnih primerih pojavi, ko supervizant ne sprejema 

ali ne želi sprejeti sočutnega odnosa supervizorja, kot »da se ne bi pustil nagovorit pa dotaknit 

v enem sočutju, ki mu ga želi supervizor, upam, da, dati. Kot supervizor si želiš tudi takemu se 

približat in mu priti nasproti v tem, kar on doživlja.« 

Kot najpomembnejšo lastno izkušnjo v vlogi supervizantke intervjuvanka omeni preseganje 

občutka ogroženosti (čustvena stiska) ter s tem doseganje osebne in poklicne (terapevtske) rasti. 

Najpomembnejši doprinos v vlogi supervizorke pa omeni čustveno čuječnost, da »sem taka kot 

sem, s temi svojimi od-do odzivi, tudi če se kdaj ujezim (tko čustveno lahko zelo padem not v 

stvar), da nosim to močno sporočilo za njih … da mi ni treba se delat biti nekdo drug … da taka 

kot sem, s tem, kar čustvujem, mislim, pokažem z držo, zunanjo, fizično, da je vse to pomembno 

… da je to tisto ta pravo … nobene izumetničenosti mi ni treba …«. Podobno tudi anketiranci 

doprinos supervizije po večini vidijo v spodbujanju osebne in/ali poklicne rasti oziroma 

napredka. 

Nenehno učenje in izpopolnjevanje sta ključnega pomena za uspešno izvajanje supervizijskega 

procesa. Poleg spremljanja novejše strokovno-znanstvene literature, udeležbe strokovnih 

srečanj itd. je intervjuvanki ključnega pomena, da supervizor zmore »poslušati sebe« oziroma 

skrbi za lasten samorefleksivni razvoj. Slednje je še posebej pomembno v primerih, ko 

supervizor izvaja številne (tedenske) supervizije in se s tem sooča z nevarnostjo, da »rataš čisto 

tak kot en stroj, potem ne moreš več pomagati«. Pomembnost samorefleksivnega razvoja 

intervjuvanka izpostavi z vidika jasnosti transfera v odnosu med supervizorjem in 

supervizantom. Gre predvsem za to, da supervizor ozavesti/ozavešča lastna doživljanja v 

odnosu do supervizanta/supervizantov kot tudi z vidika izostritve pozornosti »za vse to, kar 

nosi on, potem mu tudi ne moremo toliko pomagat, kolikor bi mu bilo dobro ali pa bi rabil od 



Ravnikar, Tjaša. 2017. »Supervizija v psihoterapiji.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 73 

nas«. 

Pomembnost supervizije se nanaša na dva segmenta. Prvi segment se osredotoča na 

pripravljenost. Pri tem se pripravljenost veže na supervizante v smislu, »da si želijo supervizije. 

To je osnova. Da želi tam biti in da te želi uporabiti«. Pripravljenost pa se dotika tudi 

supervizorja v smislu, da je pripravljen s supervizantom ustvariti »prostor, čustven, ki je samo 

njemu namenjen, ne da imaš telefone vmes, da ti nekdo trka na vrata … to je sveti prostor in 

čas za oba«. Druga prednost supervizije pa je postopna vzpostavitev »varne navezanosti« med 

supervizorjem in supervizantom. Varna navezanost je po mnenju intervjuvanke ključna pri 

supervizantih, ki so do supervizorja (pre)obzirni. Obzirnost odnosa interpretira kot odnos, ko 

supervizant ne želi supervizorju razkriti lastnih problemov. Razlog supervizantove zadržanosti 

pa naj bi bil v tem, da »me noče prizadeti ali pa noče, da bi on izpadel /…/ čudno«. Obzirnost 

lahko oblikuje oz. razvije odnos med supervizantom in supervizorjem na dva načina. Prvi način 

je pretvarjanje oziroma »se delaš, kot da tega ne opaziš, pa se malo izogibaš tej temi /…/ neko 

obdobje celo paziva drug na drugega /…/ se nekdo ne bi mogel sprostiti ali pa da bi bil skoz 

malo tako tesnoben, izogibajoč, potem pa težko napreduješ v superviziji«. Intervjuvanka pove, 

da do sedaj še ni imela tovrstnih izkušenj. V kolikor pa supervizor ustrezno naslovi neprijetna 

področja supervizanta, se odnos lahko poglobi. V tem primeru se med udeležencema lahko 

razvije večja ranljivost in zaupnost, motivirana z mislijo »moram dobiti tisto, po kar sem 

prišel«, na supervizijo.  

Intervjuvanka je osebno izkusila tri vrste ali vloge pri superviziji. Tedensko se udeležuje 

skupinskih supervizij oziroma intervizij, kjer si udeleženci izmenjujejo vlogo vodje skupine. V 

vlogi supervizantke skupinske supervizije doživlja zelo intenzivno ali kot sama pravi: »padem 

noter čustveno /…/ je tako, kot da ne bi nič vedela o superviziji, tok padem notr«. V superviziji 

prevzema tudi vlogo supervizorja. Kot supervizorka pa je vedno znova prevzeta nad 

ustvarjenim zaupanjem in čuječnostjo oziroma: 

Kako velika večina supervizantov prihaja res v eni zaupnosti in kolk je to en ranljiv prostor … 

ker ko ti poročaš o primeru, ne poročaš samo tehnično o primeru, kaj je in kaj ti ne gre, ampak 

vedno govoriš tudi o sebi in iz sebe ven … kolk je to en nežen pa krhek prostor … in poskušam 

te stvari tudi ujet pa nagovorit, pa prit človeku blizu, pomagat temu človeku. Vse, kar se dogaja 

med nama, v superviziji, je eno dragoceno sporočilo za to, kako naj on pelje naprej svoje 

terapevtske ali svetovalne procese. 
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Ne nazadnje se intervjuvanka udeležuje tudi individualnih supervizij. Individualne supervizije 

se intervjuvanka poslužuje, ko se sooča z zahtevnimi primeri, skuša »čisto vse, kar še ni 

pretočno v meni čustvenega, probam priti do dol, do dna, da mi potem lahko steče čustven 

proces ali pa energija, pa tudi en drug način razmišljanja«. A. Kobolt (1999) navaja, da je bila 

ta oblika supervizije v preteklosti pogostejša, kot je danes. Ena od značilnosti individualne 

supervizije je, da je pri tej obliki poklicna in osebna prepletenost supervizorja in superviziranca 

večja kot pri skupinskih oblikah supervizije. Ali z drugimi besedami: gre za večjo delavno 

intenzivnost in intenzivnost odnosa. Delovna intenzivnost pomeni, da ima superviziranec na 

voljo ves prostor in čas. Supervizor se posveti le njemu in njegovemu supervizijskemu gradivu. 

Vzpostavi pa se tudi bolj intenziven odnos in s tem bolj intenzivni transferni in kontratransferni 

mehanizmi (Kobolt, 1999). 

Prav tako smo s pomočjo ankete potrdili peto hipotezo (H5), ki pravi, da lahko kakovostna in 

dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim potrebam psihoterapevta/svetovalca. To 

bi lahko utemeljili z dejstvom, da se povečini anketiranci kontinuirano poslužujejo supervizije 

in se je bodo tudi v bodoče, saj v supervizijskem procesu pridobijo zase in za svoje strokovno 

delo skoraj vse, kar zadosti večini njihovih strokovnih potreb. Strokovne potrebe, kot so 

profesionalna rast, drugo mnenje, podpora, usmeritev, pomoč pri delu, nova znanja, drugačen 

pogled, evalvacija in refleksija dela, motivacija, usmeritve, ohranjanje in pridobivanje 

strokovnih kompetenc, razbremenitev, varnost in ostale, so le del naštetih potreb 

psihoterapevtov in svetovalcev, ki jih uspejo tešiti z redno in strokovno supervizijo. 

»Psihoterapevti so izpostavili supervizijo kot enega izmed ključnih načinov, s katerimi si 

pomagajo pri spoprijemanju s poklicnimi stresi. Gre za zelo posebno obliko podpore 

supervizantu s strani supervizorja, ki mu pomaga z uporabo različnih psihosocialnih intervencij 

(spremljanje, usmerjanje, svetovanje ipd.) (Fengler, 2007)« (Petronio, 2014, str. 103). Čeprav 

se intervjuvanka intenzivno vključuje v različne vrste supervizij, zavrača domnevo, da lahko 

kakovostna in dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim potrebam 

psihoterapevtov/svetovalcev. Ocenjuje namreč, da vsi psihoterapevti/svetovalci ne izvajajo 

tedenskih supervizij, kar po njenem mnenju ne ustreza kriteriju doslednega/rednega 

izvajanja/udeleževanja supervizij. Po izkušnjah intervjuvanke se namreč supervizije v javnih 

ustanovah/zavodih izvajajo najpogosteje enkrat mesečno. Mesečna participacija, brez udeležbe 

v intervizijski skupini ali strokovnega samoizobraževanja, težje zadosti vsem strokovnim 

potrebam psihoterapevta/svetovalca. Zaradi samega načina dela in zaradi kompleksnih in 

številnih izzivov, s katerimi se pri svojem delu psihoterapevti/svetovalci srečujejo, nastopajo 
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kot celostne osebnosti, ne ločeno od svojih vrednot, stališč, čustvovanj itd. Zato so toliko bolj 

primorani vzdrževati in nadgrajevati svoja znanja in veščine, sprejemati in umeščati pridobljene 

izkušnje kot osebno in strokovno rast, predvsem pa poskrbeti za lastno psihično in fizično 

razbremenitev (Kobolt, 2006, str. 250–252). 

Iz pogovora je moč povzeti, da zgolj supervizija ne more zadostiti 

psihoterapevtove/svetovalčeve potrebe po sproščanju. Prav tako ne more udeleževanje v 

različne vrste supervizije psihoterapevtu/svetovalcu preprečiti izgorelosti ali omogočiti 

razbremenitev. Intervjuvanka opozarja, da je v izogib stresu, izgorelosti ali zgolj zavoljo 

razbremenitve nadvse pomembna skrb zase. Skrb zase razume v kontekstu prakticiranja 

zdravega življenjskega sloga: »Najti kaj, kar te veseli še izven službe … skrb za odnose, skrb za 

tiste, ki jih imaš rad, pusti se pocrkljat, pojdi v naravo, pojdi teč, poslušaj glasbo, meditiraj, 

druži se z zdravimi možgani … to so taka osnovna pravila … pazi na to, kaj ješ in kaj piješ …«. 

Različnih zunanjih oblik sproščanja (sprehod v naravi, pogovor s prijatelji, druženje z 

družinskimi člani …) za obvladovanje stresa/izgorelosti in zavoljo razbremenitve se poslužuje 

tudi intervjuvanka. Hkrati je naša raziskava potrdila, da se velika večina anketirancev poslužuje 

zunanjih načinov sproščanja, in nihče ni navedel, da tega ne potrebuje. Namenjanje pozornosti 

sproščanju je torej za uspešno delo ključno, saj supervizor čustva in odnose, vzpostavljene v 

supervizijskih procesih, nosi s sabo:  

Greš v trgovino pa se spomniš, da je »un« govoril, kakšne vrste jogurta, samo za najcenejšega 

ima denar … ali pa ti doma otrok reče nekaj takega in se spomniš na »uno« družino … 

neprestano nosiš odnose v sebi, pa čustva se neprestano pretakajo, toliko prineseš iz službe s 

sabo, kar se ti zgodi … zato je fajn se tega zavedati in reči: zdaj pa rabim jaz en krog s kolesom 

… Da se malo predihaš … da se malo sprostiš … Potem je pa malo lažje.  

Kottler (2010) »na primer verjame, da tudi ob morebitni redni lastni terapiji in superviziji 

psihoterapevti še vedno potrebujejo vsakodnevno podporo, ki je pogosto ravno v obliki 

pogovora s partnerjem, dobrim prijateljem ali s kolegom ob koncu dneva« (Kottler, 2010 v; 

Petronio, 2014, str. 107). Intervjuvanka se ne strinja z domnevo, da večina 

psihoterapevtov/svetovalcev ne preverja strokovne usposobljenosti supervizorja. Po njenih 

izkušnjah je ravno možnost lastnega izbora supervizorja odločilnega pomena pri uspešnosti 

supervizijskega procesa. Supervizanti lahko strokovno primernost supervizorja preverijo na 

socialni zbornici. Slednja supervizantom ponuja seznam supervizorjev in njihovih dosedanjih 

izkušenj in strokovnih znanj. Po izkušnjah intervjuvanke pa se supervizanti najpogosteje o 
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strokovni usposobljenosti supervizorja pozanimajo pri strokovnih kolegih. Supervizanti 

strokovne kolege vprašajo po njihovih izkušnjah in vtisih glede supervizorja in se na podlagi 

»ustnega izročila« odločijo, ali bodo sodelovali s supervizorjem. Tudi raziskava je zavrgla 

domnevo (H4). Ugotovili smo, da si večina sama priskrbi strokovnega in izkušenega 

supervizorja, kar je anketirancem tudi najbolj pomembno in o čemer so po večini tudi 

seznanjeni. Pri tem je treba zopet izpostaviti, da je bila večina anketirancev 

psihoterapevtov/svetovalcev zasebnikov. In kot že omenjeno, si zasebniki sami izbirajo in sami 

finančno omogočajo supervizorja oziroma supervizorska srečanja.  

Supervizantova možnost samostojnega izbora supervizorja je po mnenju intervjuvanke 

pomembna, saj »če imamo tehtnico, kaj odloča o tem, kakšen odnos bosta imela supervizor in 

supervizant, potem bo gotovo teža na supervizantovi strani«. Intervjuvanka opozori, da v 

kolikor supervizor sprejme prestrašenega ali negotovega ali obrambnega supervizanta, kot 

supervizor ne moreš reči: »Eh, s tem ne bom delal, ta je tok zaprt … pomeni, da moram jaz kot 

supervizor narediti vse, da bi se lahko on spustu obrambe ali pa umiril ali pa začutil, da lahko 

počasi začne zaupat /…/. Če bi pa supervizor rekel: ta supervizant mi ne paše, ne bi z njim 

delal, potem se je pa zelo za vprašat, kaj je s tem supervizorjem.« Povsem nasprotno pa je odnos 

(ne)zavezujoč za supervizanta. V kolikor supervizant ugotovi, da mu supervizor ne ustreza, ga 

lahko kadar koli v procesu supervizije zamenja. Intervjuvanka opozori, da je »to čisto svobodna 

odločitev. Ima začetek in konec supervizijski proces«. Medosebna všečnost (ali »kemija«) med 

supervizorjem in supervizantom je po izkušnjah intervjuvanke pomembna, vendar ni ključna 

za uspešnost supervizije. Umanjkanje medosebne simpatičnosti se lahko preseže s strokovno 

kompetenčnim supervizorjem. 

Intervjuvanka ugotavlja, da se supervizija v Sloveniji glede na ponudbe različnih ustanov veča. 

Sistemsko pa se je supervizija v Sloveniji uredila z zahtevami nacionalnih institucij 

(ministrstva), ki so sofinancirale socialno-varstvene projekte. Nacionalni sofinancerji so 

namreč pri prijavi projektov zahtevali, da javne ustanove/zavodi (npr. socialno-zdravstveni 

zavodi, CSD) izvedejo (vsaj) enkrat mesečne supervizije za zaposlene. Pri tem so nacionalni 

sofinancerji zahtevali izvedbo supervizije s strani licenčnega supervizorja. Dosledno izvajanje 

supervizije v javnih ustanovah/zavodih preverja tudi inšpekcijski nadzor. »Socialna zbornica 

Slovenije izvaja supervizijo strokovnega dela kot javno pooblastilo od leta 1995, v skladu s 

četrto točko 59. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije in v skladu s Pravilnikom o 

načrtovanju, spremljanju in izvajanju strokovnega dela na področju socialnega varstva, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT69
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5369
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5369
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katerega podlaga je 7. alineja drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu« 

(Socialna zbornica Slovenije, b.l). Sicer pa Socialna zbornica Slovenije izvaja tako načrtovanje, 

izvajanje kot spremljanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva. Vsako 

leto se objavi javni razpis za izbiro supervizorjev strokovnega dela za podelitev licenc, kasneje 

pa tudi listo izbranih supervizorjev, ki so bodisi ustrezali kriterijem oz. zagotovili primernost 

(predložili potrebno dokumentacijo) za ohranitev bodisi za pridobitev naziva licencirani 

supervizor. Po zadnjih navedbah Socialne zbornice Slovenije supervizijo strokovnega dela na 

področju socialnega varstva opravlja 84 licenciranih supervizorjev (Socialna zbornica 

Slovenije, b.l.).  

Obvezno izvajanje supervizije v javnih ustanovah/zavodih pa lahko pri javnih 

uslužbencih/zaposlenih sproži tudi odpor. Supervizijo lahko zaposleni v javnih ustanovah 

doživljajo kot dodatno obveznost ali breme in v tem primerih se supervizor sooča z različnimi 

izgovori: »Ob kupu obveznosti, ki jih imajo, se reče, aja, spet je danes ta supervizija, ali pa – 

o, danes pa nimam časa, ali pa danes pa nimam kaj za predstavit«. Pri tem intervjuvanka 

opozori, da odklonilen odnos zaposlenih v javnih ustanovah ni prevladujoča praksa. Slednja se 

lahko najenostavneje preseže, če imajo zaposleni v javnih zavodih/ustanovah možnost 

(so)odločanja pri izboru supervizorja. Intervjuvanka omeni, da se sooča z odklonilnim odnosom 

med supervizanti v javnih ustanovah/zavodih v primerih, ko so zaposleni v slabih odnosih z 

vodstvom in ko/če vodstvo brez posvetovanja z zaposlenimi izbere supervizorja. V teh primerih 

supervizanti/zaposleni supervizorja v začetnem obdobju supervizije doživljajo kot: »Oooooh, 

še neki, kar mi je šef »uturil« ali kaj podobnega … V tem primeru rabiš kot supervizor kar neki 

časa, da se »zmehčajo«, pa da obrambe padejo in da vidijo, da nisi del tega menedžmenta, ki 

slabo vodi ali pa trdo vodi.« Intervjuvanka opozori, da se v javnih ustanovah/zavodih razvija 

kultura smotrnosti supervizije in zaposleni se zavedajo, da bodo lahko težje primere razreševali 

s pomočjo supervizorja.  

Poleg javnih ustanov/zavodov se v Sloveniji supervizije vse pogosteje poslužujejo tudi 

zasebniki oziroma samoplačniki. Intervjuvanka omeni, da so samoplačniki (v primerjavi z 

javnimi uslužbenci) bolj ozaveščeni glede pomembnosti supervizije. Zato so samoplačniki 

povsem predani supervizijskemu procesu oziroma se (v primerjavi z javnimi uslužbenci bolj) 

zavedajo doprinosa supervizije pri obvladovanju stresa/izgorelosti kot tudi doprinosa k 

njihovemu nadaljnjemu delu. Intervjuvanka pove, da samoplačniki sami ali združeni v manjše 

skupine poiščejo supervizorja in »ti pa zelo dobro vedo, kako in kaj … ampak so tudi tok v stiku 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869
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s sabo, da takrat odpadejo vse te, sem s kom skregan, nisem, kaj bo reku … Takrat prideš res 

zato, ker rabiš. Ker rabiš kot Sahara vode«. Predanost zasebnikov/samoplačnikov 

supervizijskemu procesu interpretira tudi z vidika finančnih sredstev. Zasebniki namreč plačajo 

supervizijo sami in se je udeležujejo z jasnim namenom, »da ti en pomaga, da te en najprej 

posluša, pa da ti malo zrcali, pa potem reflektira … tko … da te malo povabi v en odnos, pa da 

malo vidiš druge perspektive …«.  

Glede na izkušnje z izvajanjem supervizije, intervjuvanka potrjuje domnevo (H1), da se večina 

psihoterapevtov/svetovalcev neredno poslužuje supervizije. Slednjo domnevo pa smo z 

raziskavo zavrgli, kar lahko utemeljimo z neprekinjenim periodičnim posluževanjem 

supervizije anketiranih. Je pa intenzivnost oz. pogostost udejstvovanja v supervizijskih procesih 

med posamezniki različna. Največ je tistih, ki se supervizije poslužujejo mesečno.  

Supervizijski proces poteka najbolj učinkovito, če so srečanja na vsaka dva tedna in če delo 

poteka v manjših skupinah (do šest supervizantov), ki se srečujejo na vsakih štirinajst dni. /…/ 

V kolikor supervizijskih srečanj ni možno zagotoviti na vsakih štirinajst dni, so lahko 

organizirana tudi enkrat mesečno, vendar je v tem primeru smiselno podaljšati trajanje in 

obravnavati po dve supervizijski vprašanji. Čas, ki je potreben za vsako srečanje, se torej 

podvoji (Milošević et al., 1999, str. 16–17).  

Prav zagotovo je ustaljen ritem (proces) vključevanja v supervizije zelo zaželen za osebni in 

profesionalni razvoj psihoterapevta/svetovalca. Intervjuvanka nihanja v pogostosti 

vključevanja anketirancev v supervizije povezuje z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v 

(javnih) zavodih. Opozori nas, da projekti, financirani s strani nacionalnih institucij 

(ministrstev), predvidevajo ali zahtevajo zgolj enkrat mesečna srečanja 

psihoterapevtov/svetovalcev na superviziji. Mesečna srečanja intervjuvanka ocenjuje kot 

minimalni pogoj za osebni ali/in poklicni razvoj psihoterapevta/svetovalca. Pogostejša 

vključevanja v supervizijo se med psihoterapevti/svetovalci pojavljajo med zasebniki in/ali 

takrat, ko psihoterapevti/svetovalci ocenijo, da potrebujejo dodatno supervizijo ali/in 

intervizijo. V teh primerih si psihoterapevti/svetovalci udeležbo v supervizijskih procesih 

plačajo sami, le redko se pojavijo primeri, ko javni zavodi plačajo dodatne (individualne) 

supervizije zaposlenim. Pri tem intervjuvanka pove: 

V takšnih manjših organizacijah, kjer denar ni tak problem, mislim, da se to tudi dogaja. Tukaj 

lahko iz tedna v teden sledimo enemu primeru ali pa še vmes ali pa še popoldan, če je kaj 
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groznega, se lahko slišimo … v uradnih ustanovah pa je majčken težje, že samo zaradi 

birokratskih in finančnih zadev, vem pa, da so tudi izjeme … prav letos sem spremljala en tak 

kompleksen primer, ko je imela strokovna delavka možnost priti naslednji teden po skupinski še 

enkrat sem in so ji omogočili (je celotna organizacija prepoznala zahtevnost in kompleksnost 

primera) in ni bilo tudi besede ne o tem, kdo bo plačal. Kjer je občutek za to, skozi kakšne stvari 

ob kakšnem primeru greš, potem se lahko to spelje, ni pa prav pogosto ali običajno. 

Na podlagi pogovora je moč sklepati, da je vključevanje tako v skupinske (enkrat mesečne) 

supervizije ali intervizije kot tudi v individualne supervizije zaželeno. Lahko bi rekli, da 

vključevanje v skupinske supervizije ali intervizije med psihoterapevti/svetovalci vzpostavlja 

poglobljene medosebne odnose, vključevanje v individualne supervizije (v kombinaciji s 

skupinskimi) pa je še posebej smotrno v primerih, ko se psihoterapevti/svetovalci soočajo s 

težjimi primeri. Takrat bi bilo za psihoterapevta/svetovalca zaželeno, da se vključi v 

individualne supervizije. Slednje pa v slovenskih javnih zavodih/ustanovah ni ustaljena praksa, 

saj »potem že nastanejo razlike, komu še pripada individualna, komu ne, in potem tu že nastane 

en boj, kdo je bolj ljubljen, več vreden … a ne, to je zelo občutljivo področje. Vem za ljudi, ki si 

pač sami potem kdaj plačajo supervizijo, prav privat jo poiščejo. Jim je vseeno za stroške, ko 

začutijo, da jo rabijo za kakšen primer«.  

Med pogovorom se je porodila teza o treh pomanjkljivostih supervizije v Sloveniji. Prva se 

nanaša na netransparentnost nazivov supervizorjev. V Sloveniji namreč supervizijo ponujajo 

samooklicani supervizorji ali supervizorji, pooblaščeni s strani socialne zbornice. Prav tako se 

na pedagoški fakulteti izvaja študij supervizije. Upoštevajoč različne ponudnike supervizije, 

intervjuvanka pove, da so lahko supervizanti pri izbiri (ki pa je ključnega pomena za uspešnost 

procesa) supervizorja negotovi. »/.../ te pravice, da mora supervizor priti njim nasproti ... da 

supervizija je pravzaprav pravica supervizanta, ne supervizorja ... in če te nekje ne slišijo 

oziroma če jih ne slišiš, je prav, da to povejo. Če se ti supervizorja bojiš, potem ... jaz res ne 

vem, kako potem delaš z ljudmi. No, to je moje temeljno sporočilo supervizijski srenji.« Če 

povzamemo, to pomeni, da bi se tega supervizanti pri izbiri supervizorja ne glede na njegovo 

strokovno usposobljenost morali zavedati.  

Hkrati se je potrdila teza (ne)zdrave tekmovalnosti oziroma konkurenčnosti med supervizorji. 

Tekmovanje med supervizorji se opaža predvsem z vidika priznavanja supervizijskih modelov: 

»Da si pač vsak model želi biti »ta glavn« ali pa »ta boljši« od sosedovega … da je to mogoče 

malo naša, da se malo tekmuje kater model je zdaj že boljši pa kater model si. Meni se zdi škoda 
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to.« Glede na to, kateremu terapevtskemu modelu oziroma modelu določene stroke, ki temelji 

na ustreznih teorijah, pripadajo supervizor in/ali člani določene stroke, se načini dela v 

superviziji običajno med seboj razlikujejo. Zaradi določenih splošnih značilnosti (katere ima 

supervizijska metoda), ki se ne spreminjajo bistveno glede na razvoj in uporabo različnih 

modelov ali prijemov, je razumljivo, da način dela v superviziji do določene mere sledi tem 

modelom oziroma prijemom, ki jih strokovnjaki uporabljajo v praksi. Razlika med modeli 

supervizije je predvsem v splošnem cilju supervizije oziroma kateri izmed ciljev je 

najpomembnejši za posamezni model in glede na osredotočenost supervizijskega procesa. 

Modeli se ločijo med seboj glede na usmerjenost supervizije na uporabnika, na strokovnjaka ali 

pa na metode, ki jih le-ta uporablja. Gre za to, da pri nekaterih modelih supervizor bolj vpliva 

na ravnanje strokovnjaka, v nekaterih pa manj (Milošević et al. 1999). Obstajajo torej razlike v 

poteku, vendar zasledujejo isti cilj.  

Tretja pomanjkljivost, ki med supervizorji v Sloveniji povzroča upad prenosa implicitnega 

znanja in specifičnih spretnosti, je ekskluzivnost poklica supervizorja. Lahko bi rekli, da je moč 

opaziti, da si ekskluzivnost poklica supervizorja v Sloveniji lastijo predvsem starejše 

generacije. Zasledovanje ekskluzivnosti intervjuvanka zaznava v zaprtosti starejše generacije 

supervizorjev na način: 

Kot da ne bi starejši želel na supervizijo ali pa kot da so že vse doživel ali da že vse znajo ali 

pa da ne rabijo več ali pa, kaj čem s temi ta mlajšimi sedet … to je velika škoda … velika škoda 

… mislim, to, da imaš v eni ustanovi nekoga, ki ga ni par let, ko hodiš tja, pa vsakič ti drugi 

rečejo: ja, zato ga ni, ker je pred penzijo, ti si pa že 3 ali 4 leta tam, tisti je pa še vedno tik pred 

penzijo … a ne … pomeni, koliko bi se še lahko en človek naučil, ampak moraš bit odprt za to.  

V sled temu intervjuvanka tudi potrdi domnevo (H3), da se supervizije v večini poslužujejo 

mlajši psihoterapevti/svetovalci. Pogostejšega vključevanja mlajših generacij v supervizijske 

procese pa nismo potrdili z zbranimi podatki raziskave, za kar bi lahko našli razlog v 

naslednjem odgovoru intervjuvanke, da je razlog morebitnega slabšega vključevanja mlajših 

generacij v supervizijo ta, da so mlajši psihoterapevti/svetovalci »še zelo negotovi, kako je z 

novo službo, ali bodo čez pol leta še tam ali ne in se tudi kar nekaj let čaka, da se lahko vstopi 

v delovno razmerje v socialnem varstvu«. Domnevo smo zavrgli in s pomočjo raziskave 

ugotovili, da se psihoterapevti/svetovalci enakovredno poslužujejo supervizije. Za mlajše 

psihoterapevte/svetovalce je to še toliko bolj pomembno, ker je na začetku kariere supervizija 

pomembna za kliente in druge uporabnike psiholoških storitev. Predstavlja preverjanje 



Ravnikar, Tjaša. 2017. »Supervizija v psihoterapiji.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 81 

kakovosti, ko supervizor spremlja, če delo poteka v skladu s prakso, ki temelji na znanstvenih 

dokazih (Podlesek, 2016).  

Iz pogovora je moč razbrati, da tekmovanje in zasledovanje ideje ekskluzivnosti poklica 

supervizijo odmikata od njenega temeljnega cilja, ki pa je osebna rahločutnost ali čuječnost. 

Gre za to, da naj bi supervizija supervizorju omogočila, »da zmoremo sebe toliko usposobit ali 

pa naredit rahločutne, da bi znal pomagat ljudem v stiski. To mislim, da bi moral biti cilj, ne pa 

da dokažemo kater model je boljši«. 

Pri vprašanju, ali supervizija v Sloveniji potrebuje organ nadzora, je najverjetneje pri 

marsikomu prva misel: »Aha, še par ljudi, ki bo … spet ne bodo vedli, koga lovimo, ali 

čarovnice ali koga že …« Intervjuvanki se bolj kot ustanavljanje institucionalizirane oblike 

nadzora supervizorjev zdi smiselno, da so supervizorji vključeni v metasupervizije. »Ob 

metasupervizijskem pogledu se lahko odprejo čisto novi vidiki ali uvidi v supervizijsko delo. 

Gre za refleksijo supervizorjeve drže, dogajanja v njegovi notranjosti ob izvajanju supervizije 

in iskanja, kaj vse to govori o superviziji, ki jo supervizor izvaja« (Rožič, 2016, str. 242). Gre 

za interno obliko nadzora oziroma vrsto supervizije, ki supervizorjem omogoča predstavitev 

lastnega (neuspešno) vodenega primera supervizije. Po drugi strani pa se tudi s strani naše 

raziskave pritrjuje potrebi, da bi v Sloveniji morali supervizantom omogočiti (uradni) organ, 

kamor bi se lahko supervizanti pritožili nad nestrokovnim/neustreznim ravnanjem 

supervizorjev. Ali kot pove intervjuvanka, »bi bilo s strani supervizantov prav, da imajo 

možnost nekam sporočit … ta supervizor, dajte govorit z njim, ker je šel čez mejo«. Pri tem se 

supervizantovo nezadovoljstvo ne bi reševalo zgolj s pritožbo. Supervizantu kot tudi 

supervizorju bi morali zagotoviti dialog oz. evalvacijo z namenom razreševanja neuspešnega 

supervizijskega procesa. Z raziskovalno nalogo smo potrebo po organu nadzora zagotovo 

potrdili. Anketiranci si želijo, da bi se področje supervizije uredilo s pomočjo nekega organa 

nadzora, vendar ne v smislu dodatne birokracije ali vpletanja v vsebinske procese supervizije, 

saj bi to omajalo zaupanje ali vplivalo na nadaljnji razplet dogodkov, temveč zgolj kot eno 

pomoč oz. podporo v obliki postavljenih temeljev, na podlagi katerih bi poenotili delo vseh 

supervizorjev (ne glede na modul, iz katerega izhajajo), zagotavljali primerno strokovno 

usposobljenost, etičnost, izkušenost in aktivnost supervizorja, posledično pa zagotavljali 

pravice supervizantov, tudi do kakovostne in obvezne supervizije. 

Na glavno raziskovalno vprašanje, kakšen odnos imajo svetovalci in psihoterapevti do 

supervizije, prav gotovo lahko odvrnemo, da pozitiven. Psihoterapevti oz. svetovalci v naši 
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raziskavi so svoj pozitiven odnos do supervizije dokazali, ker:  

a) so v veliki večini našteli pozitivne in željene učinke, ki jim jih posluževanje supervizije 

prinaša za njihovo strokovno in etično delo; 

b) so supervizijo skoraj vedno doživeli kot pozitivno; 

c) so odgovorili, da se v veliki večini supervizije redno poslužujejo in se je bodo še naprej; 

d) se zavedajo pomembnosti in postavljajo na prvo mesto izbor izkušenega in strokovnega 

supervizorja, katerega delo temelji na kakovostnih odnosih in zaupanju. 

Hkrati nam sogovornica potrdi: »/…/ jaz mislim, da je dober. Da tudi ni več tistega strahu. Ker 

včasih je bil supervizor strah in trepet. Da, vendar ta nov val psihoterapevtov, te nove 

generacije vedo, da moraš skrbeti za higieno. In da to najlažje narediš ob svojem supervizorju.« 
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5 ZAKLJUČEK  

 

 

Področje supervizije je nenadomestljivo za vsakogar, ki že deluje na področju psihoterapije oz. 

svetovanja ali se v tej smeri še izobražuje. Nastopa kot obvezen del vsakega tovrstnega 

izobraževalnega programa in tudi prakse, vendar v resnici ni nobene preverbe in pregleda, ali 

se tega vsi psihoterapevti/svetovalci pri svojem nadaljnjem strokovnem delu tudi držijo. V 

diplomski nalogi nas je s tem namenom zanimalo, kako anketiranci doživljajo supervizijo in 

kakšen je njihov odnos do supervizije. Temeljili smo na predpostavki, da se 

psihoterapevti/svetovalci poslužujejo supervizije, v kolikor so kadar koli supervizijo doživeli 

kot pozitivno izkušnjo ali pa občutili, da so s pomočjo supervizije pridobili nekaj zase ali za 

svoje strokovno delo. Od stopnje zadovoljstva psihoterapevta oz. svetovalca je torej odvisno, 

ali se bo redno posluževal supervizijskega procesa. Če procesa ne doživlja na pozitiven način, 

pač pa je njegova izkušnja negativna, pomeni, da bo supervizijski proces sprejet le kot dodatna 

strokovna obveznost. Takšno doživljanje supervizije pa prav gotovo ni niti koristno niti prijetno 

in morebiti vodi celo do dolgotrajnega ali permanentnega izogibanja supervizijskemu procesu. 

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, koliko psihoterapevtov/svetovalcev je že bilo 

udeleženih v procesu supervizije, kakšne so njihove izkušnje, kako pogosto se vključujejo v 

supervizijski proces, v kakšnih okoliščinah imajo omogočeno supervizijo, kakšno je njihovo 

mnenje o superviziji itd.  

Razmerje med supervizorjem in supervizantom ni najpomembnejše, ni bistvo, ampak je razkrito 

glede na interakcijo med obema prek supervizijske vsebine. Namen supervizije je učenje, ne 

osebni razvoj (Gold, 2016). Vendar je prav zaradi tega supervizija tako zelo pomembna, saj 

posredno vključuje tudi slednjega. Namreč, naš način reagiranja in odzivov na neko situacijo 

se običajno odraža v ponavljanju nekega vzorca. To je značilno za vse vrste odnosov, tako 

osebne kot tudi profesionalne, in supervizant se lahko celo odloči, ali bo deloval in ravnal s 

pomočjo supervizije le v profesionalnem odnosu oz. vlogi ali bo to znanje uporabil tudi v 

zasebnem življenju. V vsakem primeru pomeni supervizija osebni razvoj in rast posameznika, 

v našem primeru psihoterapevta/svetovalca, s tem pa podpira tudi njegovo strokovno rast. Gre 

za proces, kjer je potreben čas, saj se ne posega le v zasebnost psihoterapevta/svetovalca, pač 

pa tudi v osebnost. Hkrati se psihoterapevt/svetovalec v vlogi supervizanta sam odloča, do 

katere meje in na kakšen način se mu porajajo vprašanja o samem sebi. Samo bistvo oz. jedro 
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vsebine supervizijskga procesa, kot smo v diplomski nalogi večkrat poudarili, je 

eksperimentalno učenje s polno udeležbo in določenimi frustracijami. Notranji del osebnosti, 

ki s pomočjo procesa supervizije pride na plano, je hkrati del profesionalnega in osebnega 

življenja. Prav zaradi tega je pri superviziji tako pomembna varna klima, da se supervizanti 

lahko odprejo (Opredelitev in cilji supervizije, 2006).  

Pomembno je, da so izpolnjeni določeni pogoji za supervizijski proces. Med te štejemo možnost 

prenašanja praktičnih izkušenj v supervizijo, varno klimo, usposobljenega supervizorja, 

motiviranega supervizanta, razpoložljiv čas, ustrezen prostor, spodbudno delovno okolje in 

navsezadnje vsa potrebna finančna sredstva. Temeljna področja, ki jih je treba doreči pred 

začetkom samega supervizijskega procesa, so na prvem mestu zaupnost, nato postavljanje mej 

supervizijskega odnosa, prevzemanje odgovornosti, ključni element pa je tudi ustrezna 

komunikacija (Pečjak in Košir, 2012). V diplomski nalogi se nismo osredotočali na elemente 

supervizijskega procesa, vendar pa bi bilo zanimivo raziskati, če psihoterapevti/svetovalci 

dajejo poudarek na ta temeljna področja, kaj bi želeli izboljšati in na kakšen način. Zanimivo 

bi bilo raziskati tudi, kakšna se jim zdi ustrezna komunikacija oziroma uporaba le-te in kakšni 

so predlogi psihoterapevtov/svetovalcev za izboljšanje same komunikacije znotraj procesa 

supervizije. 

 

S pomočjo naše raziskave smo ugotovili, da psihoterapevti/svetovalci supervizijo iščejo sami 

in da znajo izbirati oz. poiskati tistega, s katerim jim je lažje delati in s katerim se bolje ujamejo. 

Na drugi strani je nekaj anketirancev odgovorilo, da nekajkrat s supervizijo niso bili zadovoljni. 

Zgodijo se tudi srečanja, s katerimi psihoterapevti/svetovalci niso zadovoljni, vendar je 

razlogov za to lahko veliko. Tudi supervizor je namreč samo človek, kar pomeni, da je včasih 

težko ločiti mejo in kaj hitro supervizantov problem postane tudi supervizorjev problem (Rožič, 

2016). Ravno zaradi dejstva, da smo vsi samo ljudje, je lahko mnogokrat prisoten občutek, da 

ne znamo odložiti težav in dilem, s katerimi se soočamo pri delu in katere se velikokrat kopičijo. 

Vse te dileme se pogosto nanašajo tudi na stališča posameznika in družbe, na zahteve drugih, 

kot tudi na vrednostni sistem, ki je lahko v nasprotju s posameznikovimi vrednotami (Kobolt, 

Žorga, 2000). V primeru nadaljnjega raziskovanja na področju supervizije bi lahko raziskali 

stopnjo zadovoljstva pri procesu doživljanja supervizije. S prej omenjenimi dejstvi se 

dotaknemo vprašanja, kaj vse so razlogi za nezadovoljstvo pri superviziji. Zanimivo bi bilo 

raziskati in razmejiti, kaj so tisti razlogi, da se psihoterapevti/svetovalci ne odločajo za 

participacijo v procesu supervizije oz. s katerim delom le-te največkrat niso zadovoljni, je to 
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supervizor ali sam način izvedbe supervizije. V bodoče bi bilo zanimivo raziskati tudi, zakaj se 

odločijo oz. ne odločijo za nekega supervizorja in kaj je glavni razlog za takšno odločitev 

(morda je to – poleg izkušenosti in strokovnosti – spol, simpatičnost osebe, prvi vtis itd.). Tudi 

v preverjanju novih predpostavk, ki bi temeljile na razliki anketirancev po spolu ali njihovi 

izobrazbi, bi se morebiti pokazale statistične razlike v rezultatih. 

Žvelc (2014) pravi, da je »supervizija psihoterapije nujen del izobraževanja za psihoterapevte 

kot tudi nepogrešljiv del pri vzdrževanju visokih standardov kompetentnosti certificiranih 

psihoterapevtov« (Žvelc, 2014 v; Zabukovec, 2014, str. 78). Kadar gre za izobraževanje in 

učenje študenta na praksi, pripravnika, navsezadnje tudi strokovnjaka, ki se uvaja v delo na tem 

novem, strokovnem področju, je priporočljiva individualna supervizija, in sicer z rednimi 

srečanji, ki potekajo enkrat do dvakrat mesečno (Milošević et al., 1999). Zaradi premajhnega 

vzorca raziskave prav tako ne moremo z gotovostjo trditi, ali se mladi pogosteje vključujejo v 

supervizijo kot starejši. Na tem področju ima teoretično izhodišče močan poudarek, predvsem 

zaradi zagotavljanja določenih standardov. Zanimivo bi bilo raziskati oz. do neke točke 

opredeliti okvir pogostosti in potrebe obiskovanja procesa supervizije (kako pogosto je 

priporočljiva, zakaj tolikokrat in kaj so posledice več ali manj obiskanih srečanj v določenem 

časovnem obdobju). Smernice s strani strokovnjakov so sicer podane, bi pa bilo zanimivo 

ugotoviti razloge, zakaj se jih v javnih institucijah držijo (sicer pod najpogosteje podano 

smernico na štirinajst dni), ponekod drugje pa sploh ne, ter kakšne so posledice. Naš vzorec za 

raziskavo ni bil reprezentativen glede na mesto zaposlitve. V večini so namreč odgovarjali 

anketiranci (psihoterapevti/svetovalci) zasebniki. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo s pomočjo 

enakomernega vzorca zanimivo razmejiti zasebnike in javne institucije, s čimer bi morda 

pridobili drugačne rezultate.  

Z raziskavo smo prišli do zanimivih rezultatov, vendar pa bi za bolj točne odgovore na naša 

raziskovalna vprašanja bilo potrebno nadaljnje raziskovanje. Zavedamo se, da vzorec 

raziskovanja ni bil reprezentativen; niso se vsi anketiranci zadovoljivo odzvali na anketo, prav 

tako je naša raziskava vključevala premajhen vzorec za določanje statističnih značilnosti. 

Namen naše raziskave je bil dobiti vpogled v trenutno stanje na področju supervizije s pomočjo 

odgovorov na vprašanje o realnosti izvedbe, pogostosti posluževanja tega procesa, vprašanje 

nadzora oziroma ureditve tega področja in samega odnosa psihoterapevtov/svetovalcev do 

procesa supervizije. Ugotovili smo, da imajo anketiranci pozitiven odnos oz. pozitivno izkušnjo 

glede supervizije in da se tega procesa v večini redno poslužujejo. Prav tako je iz rezultatov 
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raziskave razvidno, da je anketirancem najpomembnejši izbor supervizorja in da poskrbijo za 

svoje tako strokovne kot osebne potrebe s pomočjo s strani obvezne in nujne supervizije kot 

tudi drugačnimi (zunanjimi) načini sproščanja. S pomočjo naše raziskave smo izvedeli, da se 

čuti deljena »srenja«, kar je razvidno iz rezultatov raziskave, ki so pokazali razliko v odzivih 

posameznikov. Tudi v tej smeri vidimo še velik potencial nadaljnjega raziskovanja, torej glede 

vstopne točke tako supervizijskega kakor tudi psihoterapevtskega/svetovalnega dela ter obči 

odnos do drugačnih (zunanjih) načinov sproščanja, kot neuraden in nepogrešljiv doprinos k 

uradnemu supervizijskemu in tudi psihoterapevtskemu/svetovalnemu delu. 

Če povzamemo, bi s pomočjo večjega, bolj raznolikega in še bolje opredeljenega vzorca lahko 

dobili boljši vpogled o stanju na področju supervizije v Sloveniji in s pomočjo nadaljnjih 

raziskav pripomogli k izboljšavi tega področja. Rezultati so pokazatelj trenutnega stanja, lahko 

pa bi bili dobra izhodiščna točka za prispevek k ureditvi tega področja in vsem možnim 

izboljšavam, kar zadeva možnost dostopnosti k superviziji za vse psihoterapevte/svetovalce, 

jasno opredelitev oz. smernice o optimalni prepletenosti supervizije in 

psihoterapevtske/svetovalne stroke, izbiro med več supervizorji in njihovim načinom dela, 

poenotenimi nazivi in kompetencami supervizorjev ter posledično možnost izbire med najbolj 

primernimi in ustreznimi posamezniki na tem področju. Rezultati raziskave lahko služijo za 

razmislek o delovanju tega področja v prihodnosti.  

Je kljukica, edino, kar me skrbi, no, kar mi je škoda, je, da se zapira v neke kalupe, da potem 

iščeš supervizorja, ki spada izključno in samo v tvoj model ali pa v tisto organizacijo, kjer ti 

dobiš potem neke točke in koristi /…/. To ni pozitivno, z mojega vidika. Mislim, da bi morala 

biti supervizija res čisto tako, da izbereš tam, kjer si lahko narediš čustven dom. Da ti ni treba 

skrbeti, ali boš dobil točke in kljukice /…/. Ja, že vejo, da rabijo supervizijo, ne vem pa, če si že 

upajo izbrati tistega, ki ga res cenijo, ga spoštujejo, mu zaupajo /…/. Sistem je še vedno malo 

tog v enih stvareh, sploh zdaj s pripravo tega zakona o psihoterapevtski dejavnosti se vidi, da 

je še vedno preveč strahu v zraku: katerega moram že izbrat, da se mi bo potem priznalo, da 

sem »ta prav« terapevt, pa da sem /…/. To je edini pomislek, ki ga imam. Drugače pa mislim, 

da so odprti in naklonjeni superviziji, vejo, da jo rabijo« (Rožič, 2017). 
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PRILOGE 

PRILOGA 1  

ANKETNI VPRAŠALNIK supervizija 

 

1. Spol                     ° M         

                                           ° Ž                       

2. Starost                   ° do 35 let    

                               ° 35 do 49 let    

                                   ° 49 ali več     

3. Zaposlitev / delo v             °  zasebni praksi 

                                           °  javni instituciji 

                                           °  oboje 

                                           °  prostovoljno delo 

                                           °  drugo: ________ 

4. Področje dela                     °  psihoterapevt(ka)/ svetovalec(ka) 

                                           °  supervizor(ka) 

                                           °  oboje 

5. Ali ste že bili del procesa supervizije?         

       ° da        

                                          ° ne 

6. Če DA, kdaj?                 ° v času šolanja                             ° nekajkrat   ° redno 

                                              ° po zaključenem izobraževanju   ° nekajkrat  ° redno 

7. Če NE, bi se ga udeležili?            



 

 

   ° da 

                                      ° ne 

                                      ° če bi bilo obvezno 

                                      ° če bi bilo brezplačno 

                                      ° če bi zaupal supevizorju 

                                      ° drugo: ________ 

8. Če DA, kako pogosto?               

   °  tedensko 

                                      °  mesečno  

                                      °  po potrebi  

                                      °  drugo: ________ 

9. Kdo organizira supervizijo?         

   ° sam(a)  

                                            ° delodajalec 

                                            ° drugo: ________ 

10. Kaj se vam pri tem zdi najbolj pomembno?            

   °  izbor supervizorja 

                                      °  cena 

                                      °  dostopnost (čas, kraj) 

                                      °  drugo: ________    

 

 

11. Ste bili z izvedbo supervizije zadovoljni?             



 

 

       °  da, vsakokrat 

                                                 °  ne, niti enkrat   

                                     °  da, a ne vsakokrat 

                                     °  drugo: ________ 

12. Ste bili seznanjeni o strokovnih kompetencah supervizorja?     

     ° da, vedno 

     ° ne, nikoli 

 ° ne vsakokrat 

 ° da, a pomanjkljivo 

 ° drugo: ________ 

13. Kaj vam je najpomembnejše pri superviziji?   

  ° strokovnost supervizorja 

° okolje 

° cena 

° vzdušje 

  ° časovna in krajevna dosegljivost 

 ° drugo: ________ 

14. Ste bili kdaj razočarani z izvedbo/ supervizorjem?      

 ° da, vsakokrat 

                                                ° da, nekajkrat  

                                                ° ne, nikoli 

                                                ° drugo: ________ 

 



 

 

15. Kaj ste v procesu supervizije pridobili zase oz. za svoje strokovno delo? _____ 

16. Ste kdaj sami izbirali supervizorja?           

° da  

                                          ° ne 

                                          ° ne, a bi si ga želel 

                                          ° drugo: _____ 

17. Se vam zdi izbor strokovnega in izkušenega supervizorja pomemben?      

° da, absolutno  

                                    ° ne, nikakor  

                                    ° da, a ne najpomembnejše 

                                    ° drugo: _____ 

18. Se boste še posluževali supervizije?            

 ° da 

                                     ° ne 

                                     ° morda 

19. Zakaj da?_____ 

20. Zakaj ne?_____ 

21. Ali se poslužujete še kakšnega načina sproščanja?      

° da 

                                    ° ne 

                                    ° občasno 

     22. Katerega?  (možnih je več odgovorov) 

                                   ° posvet, pogovor s kolegom enake stroke (ena na ena) 

                                  ° intervizija ( voden pogovor v skupini kolegov enake stroke) 



 

 

                       ° fizična, športna aktivnost 

                       ° hobiji (narava, živali, branje…) 

                       ° druženje, pogovor s partnerjem 

                      ° druženje, pogovor s prijateljem/ prijatelji  

                       ° duhovnost, meditacija  

                      ° drugo: _____ 

23.  Menite, da bi morali ustanoviti organ nadzora izvajanja supervizije? 

                                         ° da 

                                         ° ne 

                                         ° sem neopredeljen(a) 

24. Zakaj? _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje!  



 

 

PRILOGA 2  

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

a) 1. del 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI 

 

POJMI KATEGORIJE 

 

Za začetek bi vas prosila, če bi čisto na kratko o sebi  povedali, kaj je vaše 
področje dela, s čim točno se ukvarjate in koliko časa? 

 

 Opis vzorca  

Demografski podatki  

Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka, potem 

sem (mislim da  98ega diplomirala), pa opravila specializacijo iz zakonske 

družinske terapije in kasneje vpisala še doktorat in za področje raziskovanja 

izbrala supervizijo. Sicer pa sem delala skoraj 10 let na centru za socialno delo, 

na področju dela z mladostniki, družinami in razveze zakonske zveze, pač vse iz 

področja družine. Zdej odkar sem pa v teh vodah, bom rekla, sem bila pa prej 

na Frančiškanskem družinskem inštitutu in bila vodja projekta: terapevtska 

pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju, tukaj zdej, sem pa vodja 

projekta informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja. Ta program 

sofinancira ministrstvo, tako da so za uporabnike brezplačni, tko da pretežno 

delam z žrtvami različnih oblik nasilja. To je, kar se tiče terapevtskega oz. 

svetovalnega dela. Poleg tega se pa ukvarjam z supervizijami, izvajam 

usposabljanje za nove supervizorje tukaj na ŠRCD, pa eno leto že na fakulteti 

Sigmunda Freuda kjer se nahajajo terapevti različnih smeri in se tak splošen 

dvoletni program pelje, da se jih izobražuje, da lahko potem izvajajo supervizije 

tudi oni- znotraj svojih modelov- in hodijo k svojemu mentorju, supervizorju iz 

svojega modela.  Jaz podajam take splošne vsebine, pa potem kar še jaz izvajam 

supervizije kakšnim posameznikom ali pa skupinam, tko, to…a sem bila dovolj 

natančna? 

 

Uni.dipl.soc.delav. 

Specializacija 

Zakonska družinska 

terapija 

10 let CSD 

Delo z družinami  

Frančiškanski družinski 

institut  

Vodja projekta  

Terapevtska pomoč 

Nasilje  

Sofinanciranje 

programa  
Brezplačnost  

Žrtve nasilja  

Supervizorka  

Usposabljanje novih  

Dvoletni program  

Splošne vsebine  

Delovne izkušnje  

 

Vodja projekta na 

Frančiškanskem 

družinskem institutu  
 

 

Žrtve nasilja  

 

Uvod v supervizijo  

 

 

Ja, super, sej to je bilo potem že moje naslednje vprašanje, tako da ja…skratka, 

ste terapevtka in hkrati supervizorka? 

 

  

Ja 

 

Terapevtka  

Supervizorka  

Preplet delovnih vlog  

Tudi doktorirali ste (tako kot ste zdaj že omenili) iz supervizije, ena zadnjih ste 

to področje res temeljito odkrivali in mogoče malo samo o vašem doktorskem 

delu. Vas je kaj zelo presenetilo? Je bilo po pričakovanjih ? 

 

 Ključno spoznanje v 

izobraževalnem 

procesu   

Ja, to kar je  bilo meni privlačno ali pa zanimivo (pa hkrati sem si oddahnila, da 

je res tako)  je bilo, da potem- na podlagi vseh 7 ciklov, ki sem jih analizirala, 

terapevtskih in supervizijskih vzporedno-  čisto pri vseh se je pokazalo, da tam, 

kjer se je nekaj pomembnega zgodilo ali pa se je zgodila ena sprememba v 

superviziji, ki se je kasneje poznala tudi v psihoterapevtskem procesu,  se je tudi 

supervizor malo…se je tudi supervizorja dotaknilo…bom rekla, se je čustveno 

malo zgubu ali pa je zanihal…a ne, ker do zdaj se mi zdi smo še zelo verjeli (eni 

še vedno no) , v to, da je supervizor alfa in omega, tisti ki vedno vse ve, in 

najbolje ve in edini ve in je tako nedotakljiv…no, tukaj je bilo pa prav to lepo-

Nova spoznanja  

Zanimivost  

Olajšanje  

 

7 ciklov analiz  

Vzporednost  

Terapevtske  

Supervizijske  

 

 

 

 

Dotakljivost 

supervizorja  
 

Sprememba v 

superviziji  



 

 

meni- kako sta iz tega, ko je bilo težko za supervizanta, kako je tudi supervizor 

notri globoko v sebi, čeprav je na zunaj skos ohranjal varnost in stabilnost, 

ampak to se je pol skozi ta IPR pokazal (impersonal process recall)- kako se je 

tam tudi on za delček sekunde ali pa par sekund…AAA (pokaže vzdih)…kako se 

je malo zgubu in pol iz tistega ustvaril varnost zase, zreguliral sebe, pa potem v 

odnosu z supervizantom…no, to je bilo eno tako lepo spoznanje…ja, globoko, 

ja… 

 

Sprememba v superviziji  

Dotik supervizorja 

Čustven nihaj  

 

Negacija teoretičnih 

izhodiščem  

Vloga/pozicija 

supervizorja 
Osebna izkušnja  

 

IPR odraz 

supervizorjeve čustvene 

odprtosti  
Ustvarjanje varnosti  

Samoregulacija  

Ali se vam zdi, ko ste zdaj imeli tak širši vpogled v supervizijo, se pri nas kej 

bistveno spreminja na tem področju, se še razvija? 

 Evalvacija SV v SLO 

Ja, upam da se…ne vem kdaj je že bilo- 95ga ali kdaj (malo sem pozabila), 

mislim da se je takrat zares postavil cilj sistema, da so res vsi, vse uradne 

ustanove, pokrite, uradno, z supervizorjem in tudi recimo vsi projekti ki se jih 

prijavi na ministrstvu morajo imeti supervizorja z licenco…tako da s tega vidika 

so stvari dosti urejene…ne vem…ko smo bili zunaj, konkretno se spomnim ene 

hrvaške konference, so bili šokirani nad tem, kako se zahteva, da imajo projekti, 

pa programi, pa uradne ustanove supervizorja…ker je to ena taka varovalka s 

strani države da res naj bi program prav teku potem… 

 

Upanje v razvoj  

Prisotnost supervizorja 

Sistemski cilj  

Uradne ustanove  

Projektne zahteve  

Supervizor z licenco  

Sistemska urejenost  

Državno varovalo  

 

 

Sistemska urejenost  

 

Prisotnost 

supervizorja v 

ustanovah  

In oni so bili šokirani, kako urejeno, jasno je to že pri nas?   

No, presenečeni, ja… mislim da je super, da ima supervizor tako veljavo in tak 

pomen no… 

 

Presenečenost  

Veljava supervizorja  

 

Presenečenost nad 

veljavo  

Mene pa je presenetilo zdaj, ko sem vabila k intervjuju in anketam, predvsem 

»staroste« supervizije niso bile dovolj oz. pričakovano odzivne.  Je bil to samo 

moj občutek, neke nedotakljivosti ali se resnično kdaj da občutit malo nekega 

prepada z različnih strani enake stroke? 

 Anomalija poklica    

Jaz bi temu mogoče rekla ogroženost ali pa strah. Tako kot da si eni zelo lastijo 

ta poklic kot nekaj nedotakljivega. Mi je žal, ja, verjamem da ste na to naletela, 

mi je pa žal da si nekateri še vedno tako lastijo, da…ena taka ekskluzivnost…V 

resnici delamo z zelo ranljivimi in tudi sami moramo biti zelo ranljivi če želimo 

to delat.  

Vsaj jaz to tako vidim no…ne bi pa želela sodit nikogar! Tako, ja, malo je čutit 

(se mi zdi) v Sloveniji, saj pravim, kolikor sem bila zunaj, sem opazila to, da je 

Slovenija zelo majhna in da si pač vsak model želi biti »ta glavn« ali pa »ta 

boljši« od sosedovega…da je to mogoče malo naša, da se malo tekmuje kater 

model je zdaj že boljši pa kater model si. Meni se zdi škoda to, mislim da vsak, 

znotraj modela kjer se izobražuje… 

 

Lastna ogroženost  

Lastitev poklica  

Nedotakljivost  

Ekskluzivnost  

Ranljivost  

 

Majhnost teritorija  

Konkurenca 

Tekmovalnost 

Določanje  

Najboljši model  

Ekskluzivnost poklica  

Odmik od cilja  

Nedotakljivost 

starejših  
 

 

 

Tekmovalnost  

Se bori za isto stvar na koncu?  Cilj  



 

 

Cilj je, da zmoremo sebe toliko usposobit ali pa naredit rahločutne, da bi znal 

pomagat ljudem v stiski. To mislim da bi moral biti cilj, ne pa da dokažemo kater 

model je boljši…vsaj tako jaz gledam na to… 

 

Cilj  

Rahločutnost  

Usposabljanje  

Pomoč ljudem v stiski  

Odmik od cilja  

Tekmovanje  

Osebna rahločutnost 

(čuječnost)  

Je pa supervizija tudi neprestano učenje in izpopolnjevanje?   Konstantno 

izpopolnjevanje  
Ja! To ja…Je dosti revij, člankov, skos prihaja ven kej novega, je fajn malo sledit, 

biti malo v stiku z vsem tem in na prvem mestu se mi zdi pa poslušat sebe, a ne, 

ker ko delaš imaš tok supervizij s tedna v teden,  in če rataš čisto tak kot en 

stroj,  potem ne moreš več pomagat. Zato jaz na prvem mestu vidim skrb za to, 

da si eno tako samoreflektivnost razvijemo… 

 

Nenehno učenje  

Izpopolnjevanje  

Revije 

Članki  

Novo znanje  

Spremljanje  

Poslušanje sebe  

Orientiranost nase  

Nevarnost stroja  

Izguba naboja  

Razvoj 

samorefleksivnosti  

 

 

Skrb za samorefleksivni 

razvoj  

 

 

Aha?   

Ker konec koncev tudi mi kot supervizorji doživljamo vse tisto kar prinaša 

supervizant, in če si mi ne izostrimo čuta za vse to kar nosimo sami in kaj se v 

nas ob supervizantu prebuja, potem mu tudi ne moremo toliko pomagat, 

kolikor bi mu bilo dobro ali pa bi rabil od nas 

 

Transferni odnos 

Doživljanje supervizanta  

Izostritev čutov  

Ločevanje  

Upad pomoči  

Jasnost transfernega 

odnosa  

Vi nastopate kot supervizorka in verjetno hkrati tudi kot supervizantka. Kako vi 

osebno v teh različnih vlogah doživljate supervizijo oz. kakšne so vaše izkušnje s 

teh dveh različnih pozicij? 

 3 različne vrste SV 

 

Različne osebne 

izkušnje  
Ja, ko sem- vsak teden sem na skupinski superviziji supervizantka- no, tam je v 

bistvu bolj intervizija, tako da vsak pride vsake toliko časa na vrsto tudi za vodit 

intervizijsko skupino in  ko sem supervizantka je zanimivo ker vedno enako 

»padem noter« čustveno v to kar, ko npr. predstavljam primer ali pa ko sem del 

skupine… je tako ko da ne bi nič vedla o superviziji, tok »padem noter«… 

velikokrat no…Ko imam pa kakšen zelo zahteven primer ali pa ga jaz doživljam 

kot zelo težkega ali pa zahtevnega, ki se me dotakne, grem vedno še na 

individualno supervizijo, si poiščem mojo supervizorko…no, to pa je pač potem 

celo uro za en primer, tako da res probam čisto vse kar še ni pretočno v meni 

čustvenega, probam priti do dol, do dna, da mi potem lahko steče čustven 

proces ali pa energija, pa tudi en drug način razmišljanja, ena drža 

taka…ja…ampak tam sem čisto supervizantka, tam ne vem nič o superviziji.  

 

Ko sem pa supervizorka, me pa vedno gane oz. se me dotakne to, kako velika 

večina supervizantov prihaja res v eni zaupnosti in kolk je to en ranljiv 

prostor…ker ko ti poročaš o primeru, ne poročaš samo tehnično o primeru kaj 

je in kaj ti ne gre, ampak vedno govoriš tudi o sebi in iz sebe ven…kolk je to en 

nežen pa krhek prostor…in poskušam te stvari tudi ujet, pa nagovort, pa prit 

človeku blizu, pomagat temu človeku. Vse kar se dogaja med nama, v 

superviziji, je eno dragoceno sporočilo za to, kako naj on pelje naprej svoje 

terapevtske ali svetovalne procese…nič ni za izgubit…no, sej se kdaj kaj zgubi, 

Skupinske SV 

(supervizije) 
Supervizantka  

Intervizija  

Izmenjava vodji  

Prevzetost  

»padem not«  

Vodenje  

Zahteven primer 

Čustveno obremenjen 

Iskanje individualne SV  

Katalizator čustev  

Pretočnost  

 

 

Vloga supervizorke  

Ganjenost  

Velika skupina  

Zaupnost  

Ranljivost  

Izpovedi  

Opisi primerov 

Nežnost 

Skupinske/intervizije  

Supervizantka  

Popolna predaja 

procesu  
 

 

Individualne  

Katalizatorska 

intervencija  
 

 

 

 

 

Supervizorka skupinski 

SV 

 

Čustveno nabit prostor  

 

Dragoceno sporočilo  

Svetovanje  

Suportivnost  



 

 

ampak pride nazaj. Kdor hodi k procesu, so taki lepi procesi  no…cele kroge 

speljemo… 

 

Krhkost  

Svetovanje  

Suportivnost  

Dragoceno sporočilo   

Ali ima supervizija danes dovolj pozornosti oz. dovolj »teže«, se jo resno jemlje? 

Dosledno? Je res dobro koriščena s strani stroke? 

 Koriščeno s strani 

stroke – evalvacija 

pomembnosti in 

uporabnosti  
Več področij iz stroke poznam, v smislu, ne vem, javno socialno zdravstveni 

zavodi, pa tudi eni projekti kjer je supervizija obvezna, recimo, en center za 

socialno delo ali pa en projekt ki ga sofinancira ministrstvo, je pogoj enkrat na 

mesec supervizija. In, hja včasih se zgodi da v kakšni ustanovi jim postane malo 

tako…ob kupu obveznosti ki jih imajo, se reče-aja, spet je danes ta supervizija- 

ali pa – o, dans pa nimam časa- ali pa- dans pa nimam kaj za predstavit- ampak 

ne bi želela na splošno reči da je to tako… včasih se zgodi eno tako vzdušje ali 

pa par posameznikov, ki so tako močni, da potem malo obarvajo vzdušje, no,  

 

 

veliko tega kar sem rekla je povezano tudi s supervizorjem ki prihaja v 

ustanovo. V smislu, je zelo dobro če si lahko supervizanti sami (ali pa imeli vsaj 

možnost soodločanja) o tem, kdo bo prihajal k njim v ustanovo, ne pa, ko te 

ponavadi direktor pokliče, pa reče…Se mi zdi da je fino da začutimo drug 

drugega, sploh če imaš priliko nekje biti dovolj dolgo časa, da se navadiš…če so 

pa nekje že skregani z vodstvom in to vodstvo določi supervizorja, potem 

doživljajo supervizorja (vsaj v začetnem obdobju) zelo kot tistega ki »oooooh, še 

neki kar mi je šef uturil« ali kaj podobnega…V tem primeru rabiš kot supervizor 

kar neki časa da se »zmehčajo«, pa da obrambe padejo in da vidijo, da nisi del 

tega menedžmenta ki slabo vodi ali pa trdo vodi… tudi to je en del… 

 

 

Nasplošno se mi pa zdi, da se, kjer je kultura v ustanovi taka, da je dobro met 

supervizijo, da je fajn met supervizijo, da ta težji primeri grejo zmeri na 

supervizijo…potem te tam »porabijo«. Potem se tudi zaposleni naužijo tega: 

aja, sej bo prišla supervizor/ka pa bomo lahko to predebatirali. So pa stvari 

lahko zelo kompleksne, sploh če hodiš v eno organizacijo kjer je, ne vem, 10 ali 

pa 12 ljudi, včasih tudi 15, je to že toliko odnosov, vsak z vsemi ostalimi, z vsemi 

desetimi oz. 12imi ali pa 13imi ima svoje odnose. Pomeni, to je tok odnosov 

krat tok odnosov in zdej, če so se oni prej kaj skregali, ali če je en imel nekaj 

težkega ali je kdo proti komu…in je včasih že za njih, za tistega, ki reče: dans 

bom pa jaz predstavil svoj primer, lahko zelo tvegano, v smislu, kaj bo rekel 

sodelavec, spet bodo rekli da jamram, aha, si nesposoben…ker na superviziji je 

smola ravno ta, da predstavljaš vedno  tisti primer ki ti ne gre…zato jaz včasih 

pravim, da je dobro vzeti si čas tudi, da se malo pohvalimo in rečemo- lej ta 

primer sem pa super spelu…ker iz meseca v mesec govorit kaj ti ne gre- moraš 

zelo vedet zakaj to rabiš… 

 

Javni zavodi 

Stalna praksa  

Pogoj sofinanciranja  

1x mesečna SV 

Obremenjenost 

zaposlenih  
Izjeme  

Odklonilno  

Ustvarjanje vzdušja  

Različnost sprejemanja  

 

Sprejemanje pogojeno 

Supervizor  

Lastna izbira 

Soodločanje  

Ne odločitev direktorja  

Obojestransko 

začutenje  
Odnos zaposleni – 

vodstvo 

Slabi odnosi 

Ne sprejemanje SV 

Dovolj časa 

Umik obrambe  

Ločevanje vlog  

 

Kultura ustanov  

Prepoznavanje  

Prednost SV  

Težji primeri  

Naslomba  

Suportivne intervencije  

Kompleksnost 

Odnosi zaposlenih  

Ključno 

Negotovost 

Reakcije sodelavcev  

Predstavitev neuspehov  

Izpostavitev uspeha  

Sistemska ureditev v 

javnih zavodih  

 

 

Odnos vodstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suportivne intervencije 

za težke primere  

 

 

 

 

 

 

 

Odnos med 

zaposlenimi  
 

Izpostavitev uspeha  

 

 

Je to tudi lahko eno utrjevanje, ne?  Različni uporabniki  

Ja. To je kar se tiče teh ki morajo imet supervizijo. So od-do izkušnje, so zelo 

lepe ali pa hkrati tudi tiste ko kdo reče »ah« (naveličano), ampak jaz ponavadi 

…že dolgo nisem imela take ustanove, potem, kjer začutim, da je kakšen 

Različne izkušnje  

Sprejemanje  

Popolni odpor 

 

 



 

 

posameznik tok…da ima tok odpora…potem mu dam tudi dovoljenje in rečem: 

pa sej vam res ni treba biti tukaj…lahko se podpišete pa greste delat tisto kar 

čutite da je bolj pomembno za vas… ker ruši skupino tak človek…druga veja oz. 

kako bi temu rekla, drugo področje so pa zasebniki ali pa tisti, ki pridejo ker res 

sami začutijo da rabijo supervizijo, tam se pa, absolutno, mislm da porabi 100% 

ali pa 98. Ker si jo potem morajo tudi sami plačat konec koncev, a ne, ker tam ti 

le delodajalec plača in dokler plačuje delodajalec včasih mogoče niti ne ceniš 

tega…Bi bilo pa fajn, ja, (ampak to je spet čist drugo kompleksno področje), ko 

smo tok navajeni v službah samo jamrat, jamrat, jamrat- jaz pravim-  najti kaj 

lepega, kar mi je tukaj dano in mogoče je to tudi to, da ti nekdo plačuje znesek 

za supervizijo.  Že res, da ti to v okviru službe pripada, ampak ni čist vedno 

samoumevno… 

Opravičen izostanek  

Neudeležba na SV 

 

Zasebniki  

Samoplačniki 

Popolna izraba  

Predaja  

 

Plačilo delodajalca  

Ne cenjenje  

Samoumevnost 

Odvečnost  

Različne izkušnje v 

zavodih  

 

 

 

 

Samoplačniki s 

popolno predanostjo  
 

 

Ja seveda, razumem…   

…in morda s tega bi lahko prišli do: ok, to je pa ena ura vmes, kjer si lahko malo 

oddahnem…ampak če greva nazaj k zasebnikom, pri njih mislim da je to kar 

nujno, mislim, sploh ne vem kako lahko delajo tisti, ki pravijo da tega ne rabijo- 

pa so tudi taki…drugače pa te poiščejo in se prilagodijo in pridejo, ali pa se 

združujejo v skupinice in potem poiščejo supervizorja…ti pa zelo dobro vedo, 

kako in kaj…ampak so tudi tok v stiku s sabo, da takrat odpadejo vse te- a sem s 

kom skregan, nisem, kaj bo reku…Takrat prideš res zato ker rabiš. Ker rabiš kot 

sahara vode… 

 

Javni zavod 

Zaposleni  

Ura SV 

Ura oddiha 

Sprememba fokusa 

 

Zasebniki  

Nujni pogoj delovanja  

Združevanje v skupine  

Ciljnost  

V stiku s sabo  

Razprtije  

Odmišljeno  

Potreba po SV večja  

 

 

Zasebniki/samoplačniki  

Zavedanje 

pomembnosti SV  
 

Z jasnim namenom…  Zasebniki  

Ja, da ti en pomaga, da te en najprej posluša, pa da ti malo zrcali, pa potem 

reflektira…tko…da te malo povabi v en odnos, pa da malo vidiš druge 

perspektive… 

Poslušanje  

Zrcaljenje  

Reflektivnost  

Druga perspektiva  

Evalvacija primera  

Izboljšanje 

usposobljenosti  
Cilj-večja kakovost  

 

Zdaj pa bi vas prosila, da bi pokomentirali moje hipoteze, ki sem jih zastavila v 

diplomskem delu in sicer kar prva: večina psihiterapevtov/ svetovalcev se 

neredno poslužuje supervizije…? 

 H1 

Ja…upam, da ja…zihr pa nisem… 

 

 Pritrditev  

Druga: večina psihoterapevtov/ svetovalcev, ki je bila kadarkoli del 

supervizijskega procesa je izkušnjo doživela kot pozitivno? 
 H2 

Ja! Jaz mislim da ja. 

 

 Potrditev  

Tretja: v večjem odstotku se supervizije poslužujejo mlajši psihoterapevti/ 

svetovalci? So sem si razlagala v smislu, da jih to »drži« še od šolanja, ko so 

imeli supervizijo kot sestavni del med pridobivanjem znanja, pa da so morda še 

malo nesigurni…? 

 H3 

Ja, zagotovo! Pa odprti, pa živi, pa radovedni…to je en tak problem v superviziji, 

tudi raziskave, večina ki so narejene, so narejene na mlajših supervizantih, ker 

pol kar, kot da ne bi starejši želel na supervizijo ali pa kot da so že vse doživel ali 

Izkušnje izobraževanja  

Negotovost  

Odprtost  

Potrditev  

 



 

 

da že vse znajo ali pa da ne rabijo več ali pa kaj čem s temi ta mlajšimi sedet…to 

je velika škoda…velika škoda…mislim, to, da imaš v eni ustanovi nekoga, ki ga ni 

par let, ko hodiš tja, pa vsakič ti drugi rečejo: ja zato ga ni, ker je pred penzijo, ti 

si pa že 3 ali 4 leta tam, tisti je pa še vedno tik pred penzijo…a ne…pomeni, 

koliko bi se še lahko en človek naučil, ampak moraš bit odprt za to…to je velika 

škoda in sem prepričana, da so mlajši bolj odprti in bolj živi, res… 

Radovednost 

Težava supervizije 

Umik starejših  

Iskanje izgovorov  

  

Težava SV – umik 

starejših  

Izgubljamo torej neko znanje, mi njihovo in oni naše…   Izguba prenosa znanja 

in izkušenj  

Če že ne znanja, če jim je zadosti znanja, potem pa izkušnje biti drug z drugim v 

skupini…biti odprt, biti ranljiv, zaupat, naučit se kej od drugega- mislim, tega 

implicitnega znanja, ne tistega po knjigah in po zakonodaji…pa videt sodelavca 

kako se matra, pa se naučit kok imaš kaj ljudi ob sebi, kok so iskreni, kok 

tvegajo, to…in potem ti s to svojo modrostjo, ki naj bi jo v 40 letih pridobil, 

drugim daš… 

 

Izguba prenosa  

Znanje 

Izkušnje  

Odprtost  

Ranljivost  

Zaupanje  

Izkušenjsko učenje  

Iskrenost  

Implicitno znanje  

Izgradnja pristnejših 

odnosov  

Četrta: psihoterapevti/ svetovalci po večini ne preverjajo primernosti in 

strokovne usposobljenosti supervizorja ? 
 H4 

Sej na nek način se morajo pozanimat kdo bi jih superviziral…ne vem, že na 

socialni zbornici je obešen seznam recimo supervizorjev. Po navadi grejo 

pogledat kaj delaš, od kje prihajaš, kaj si že delal…ja, ali pa kar slišijo o kom in 

potem tistega izberejo…ne vem pa če preverijo…bolj gre, se mi zdi, za eno 

ustno izročilo. 

 

Preveritev  

Seznam 

Pozanimanje  

Pretekle izkušnje  

Delovne reference  

Ustno izročilo  

Zavrnitev  

In še zadnja: kakovostna in dosledna supervizija zadosti skoraj vsem strokovnim 

potrebam psihoterapevtov/ svetovalcev? 

 H5 

Hja, skoraj vsem in kakovostna…sta tukaj vprašanji zame…Poglejte, ne vem, kok 

je realno to, ker v eni ustanovi, če bi en psihoterapevt imel redno tedensko 

supervizijo, potem bi rekla ja…pomeni da res intenzivno, ti moraš 15 ur ( mi 

imamo tako na projektu, kjer sem polno zaposlena) vsaj 15 ur rednih svetovanj 

oz. pogovorov, plus take enkratne in telefone…potem bi nekako šlo…če imaš pa 

ti enkrat na mesec ali pa enkrat na dva mesca supervizijo, pa ne more zadostit 

vsega, morajo se pa potem zaposleni organizirat znotraj tima da imajo 

intervizijske skupine ali pa, ne vem, super bi bilo, da bi se vsak zaposlen potem 

še malo izobraževal ali malo iskal zase kaj, ne vem, se pozanimal kaj pomeni 

delat s to in to motnjo ali pa…ne vem…pa potem zelo skrbeti zase tudi 

ja…sproščanje, gibanje…dati velik poudarek na to, na skrb zase…drugače lahko 

znoriš… 

Vprašanje doslednosti 

Intenzivno 15 ur  

Tedenska SV  

Pritrditev H5 

1x mesečno  

1x na 2 meseca  

Ne zadosti 

Zavrnitev H5 

Iskanje intervizije  

Samoizobraževanje  

Skrb zase  

 

Zavrnitev  

Kako to potem zgleda pri vas, kako pogosto ste supervizantka, kdo to 

organizira?  Alil vi sami takrat izberete suprvizorja? 
 Osebna izkušnja  

Mi, konkretno naš center, če me to sprašujete in vsi ki smo na projektih, imamo 
enkrat na teden, se vsi usedemo in imamo intervizije, vsakič eden od nas vodi 
skupinico. Enkrat na mesec pa pride zunanji supervizor, k smo ga sami izbrali. 
Terapevti stažisti, ti ki so začetniki, imajo pa takoj po koncu študija enkrat 
tedensko svojega supervizorja poleg tiste skupinske, ker to je pa le treba… tisto 
leto ko so pri nas, zelo poskrbimo za njih, ker ne smejo ostati sami.  

 

Delovno mesto 

1x/teden  

Intervizije  

Menjava vodenja  

1x/mesec 

Zunanji supervizor  

Samo izbrali  

Stažisti (terapevti) 

1x/teden  

Lastnega supervizorja  

Intenzivne supervizije  

 

Lasten izbor 

supervizorja  



 

 

Skrb za stažiste  

Ko najdete kvalitetnega supervizorja, s katerim ste zadovoljni, imate vedno isto 

osebo ali tudi menjate? 

  

Imamo kar par let istega sueprvizorja ja…  Konstanta supervizorja  

Je to morda prednost?   

Ja, absolutno prednost, mislim prednost je v tem, ker se fajn navadiš drug na 

drugega, pa lahko vedno več zaupaš ali pa se  bolj sprostiš…zdej, tko če čisto 

skozi sebe gledam, v parih letih je pa mogoče etično ali kako bi se to bolje reklo- 

higienično-  malo zamenjat…da imajo supervizanti možnost še koga drugega 

spoznat, pa kakšen drug tip človeka…na nekaj let je to fajn sprememba, drugače 

je pa luštno če si lahko z enim več let skupaj. Res zoriš drug ob drugem. 

 

Prednost 

Konstanta 

Pristnost odnosa 

Navajenost  

Zaupanje  

Sproščenost  

 

Higienično 

Etično  

Menjava  

Spoznavanje novega  

Tip človeka  

Zorenje  

Prednost konstante  

Poglobljen medosebni 

odnos (emocionalen 

odnos)  

 

Obojestranska rast 

 

Etičnost menjave  

Kaj menite, da je pri superviziji najbolj pomembno? Pri procesu supervizije-ne 

glede na to ali govoriva o sami vsebini ali o osebi? 

 Prednosti-

pomembnosti  

Mislim, več stvari je, tako kot jih jaz vidim.  Prva je gotovo pripravljenost 

supervizanta ki prihaja, da si želi supervizije. To je osnova. Da želi tam biti in da 

te želi »uporabit«. Spet na drugi strani je pripravljenost supervizorja da si res 

takrat s supervizantom ustvariš prostor, čustven, ki je samo njemu namenjen, 

ne da imaš telefone vmes, da ti nekdo trka na vrata…to je sveti prostor in čas za 

oba.  

 

Potem je pa en proces, kjer se, ne vem, če jaz začnem delat z nekom, ki ga do 

zdaj nisem čisto nič poznala recimo, da se začneš počasi navajat drug na 

drugega, pa malo navezovat (bom rekla čist iz perspektive teorije navezanosti), 

da se ustvari ena varna navezanost drug na drugega, da čuti, da tudi če se zgodi 

kaj težkega-mislim težkega- v smislu…meni je težko recimo kadar doživim, da 

me supervizant »špara«…da me noče prizadeti ali pa noče da bi on izpadu, ne 

vem, čudno ali pa…to je tako za zjokat… 

 

Pripravljenost 

Želja supervizanta  

Osnova  

Temelj  

Izhodišče  

Želja po uporabi  

Pristna predaja 

supervizorja  
Sveti prostor 

Brez motenja  

 

Proces 

Postopno odpiranje  

Navezovanje  

Varna navezanost  

 

Obzirnost supervizanta  

Iz osebe  

Pripravljenost 

supervizanta 
Predaja supervizorja  

 

 

 

 

Varna navezanost v 

procesu  

 

 

Aha, se to začuti?  Obzirnost supervizanta  

Jaaa…ja…in zdej imaš možnost ali da se delaš kot da tega ne opaziš, pa se malo 

izogibaš tej temi, pa si tako- mogoče kakšno srečanje, dve, tri, neko obdobje 

celo tako paziva drug na drugega…ampak če odnos ne gre naprej, k večji 

ranljivosti, k tveganju, k temu da se razkrije da je malo nelagodja tukaj, ali pa da 

je težko zaupat ali pa…lahko tudi zajokaš… potem gre proces naprej…potem se 

poglobi. Če se pa ne more ( so pa redki ti primeri, no, se mi zdi) vsaj jaz nimam 

takih izkušenj (s tem da vse je vzajemno tukaj), ampak recimo hipotetično, da 

se nekdo ne bi mogu sprostit ali pa da bi bil skos malo tako tesnoben, 

izogibajoč, potem pa težko napreduješ v superviziji …no, sej pravim, 

motiviranost, pripravljenost, zaupanje, ta želja po neki več, po tem, da moram 

dobit tisto po kar sem prišel. 

 

Dve možnosti  

Reakcije  

Pretvarjanje nezaznave 

izogibanje temi  

Vzajemna varnost  

Stagnacija odnosa  

Prebiti  

Ranljivost  

Tveganje  

Razkrivanje  

Nelagodje  

Zaupanje  

Jokanje  

Dve možnosti razvoja 

odnosa  



 

 

Poglobitev odnosa  

Pa če se zdaj kar navežem- moram dobit tisto, po kar sem prišel…če bi vi mogli 

izpostavit eno ali pa dve najpomembnejši stvari, ki ste jih pridobil zase med 

procesom, kot supervizantka in kot supervizorka, kaj bi to bilo? 

 Ključni osebni 

doprinos  

Kot supervizantka to, da takrat ko sem, ne vem, konkretno z eno supervizorko 

ko sem hodila k njej takrat… sem se čutila tako…zelo osebno sem doživljala, da 

me ne razume, da hoče nekaj od mene kar …kar me je čisto ogrozilo al pa 

tko…sem bila v stiski…prav tam, da sem lahko tam najbolj zrastla ali pa da je 

imela v pogled v nekaj oz. eno suprvizijo na nekaj , kar je bilo meni še čisto 

nedostopno in sem potem, ko sem to lahko- tudi zjezila se , skregala ali pa ne 

vem kaj…ampak ko sem predelala in prišla čustveno skozi, mi je bila to najboljša 

izkušnja za kasneje za moj terapevtski proces…da sem tam prav kot človek 

nekaj dobila zase in… Ja, to je moja izkušnja, ki mi je bila kot supervizantki 

najpomembnejša.  

Kot supervizorka pa…ne vem, meni ostaja prav ena hvaležnost za zaupanje ki ga 

tukaj dobim. Kot sem vam že prej rekla, no, to me, to me skos ohranja- tko, da 

ne zaspim…no, sicer ne morem zaspat, itak ne zaspim čustveno, ampak…to, da 

bi si ljudje res želeli dobiti odziv in da sem s tem, taka kot sem, s temi svojimi 

od-do odzivi, tudi če se kdaj ujezim ( tko čustveno lahko zelo padem not v 

stvar), da nosim to močno sporočilo za njih…da mi ni treba se delat biti nekdo 

drug…da taka kot sem, s tem kar čustvujem, mislim, pokažem z držo, zunanjo, 

fizično, da je vse to pomembno…da je to tisto ta pravo…nobene 

izumetničenosti mi ni treba… 

 

Izkušnja supervizantke  

Preseganje občutka 

ogroženosti  

Osebna rast  

Čustveno  

Vpliv na osebni 

terapevtski donos 
Vpliv na delo 

Osebni vpliv  

 

Hvaležnost 

Izkazano zaupanje  

Pristnost  

Pristnost odzivov  

Čustvena čuječnost  

Močno sporočilo  

Izraz čustev s telesom  

 

Preseganje občutka 

ogroženosti in 

doseganje 

osebne/poklicen rasti  
 

 

 

 

 

 

Hvaležnost izkazanega 

zaupanja  

 

Čustvena čuječnost  

 

 

In da se to vidi pa ceni s strani supervizantov?  Intuitivna izbira  

Ja no, to je ena taka, kako bi se reklo- naravna selekcija. Tolik se pa že ve o 

meni, da kdor me poišče, me zato, ker ve, kako to delam oz. živim…Saj se tudi 

po intuicji odločamo koga izberemo, a ne? 

  

Ko sva se že ravno dotaknili zdaj tega, kako pomemben se vam zdi izbor 

supervizorja? Kako pomembna je ta »kemija« med supervizorjem in 

supervizantom? 

 Izbor supervizorja  

Medosebna zaznava  

Zelo pomemben. Kemija je tudi pomembna, ni pa usodna.  Mislim tako, 

supervizor je vedno tisti ki- tko, če imamo tehtnico kaj odloča o tem kakšen 

odnos bosta imela supervizor in supervizant, potem bo gotovo teža na 

supervizantovi strani. Ker če pride en malo prestrašen, malo negotov, malo 

obramben, malo tak supevizant, ja, kot supervizor ne moreš reči: eh, s tem ne 

bom delal, ta je tok zaprt…pomeni, da moram jaz kot supervizor narediti vse, da 

bi se lahko on spustu obrambe ali pa umiril ali pa začutil,  da lahko počasi začne  

zaupat…mislim da je Watkins delal o tem raziskave- da par procentov je 

supervizantov, ki res- se ne moreš z njimi povezati. Drugače se da pa vsaj nekaj 

ob vsakem narediti. Pomeni, da ni zdej tako , da če kemije ni…no, smo si eni 

bolj simpatični drugi manj, seveda, normalno, vsak od nas nosi v sebi svoj zapis 

tega kdo mu je, kakšen tip človeka mu je bližji, ampak to ne bi smel biti razlog 

da se ne bi mogla midva toliko povezat in si zaupat v profesionalnih stvareh, u 

smislu: a mi lahko pomagaš it čez ta primer (z vidika supervizanta) ali pa z vidika 

supervizorja- tudi če je ta človek malo bolj tih ali pa malo bolj negotov, to ne 

pomeni, da mu jaz ne morem ene stvari z druge perspektive pokazat, odpret, 

vprašat ga…to…zato ne bi kemije pripisovala…je pač skrb za odnos… 

 

Pomembnost  

Tehtnica  

Določitev odnosa  

Teža na supervizantu  

Prestrašenost 

Negotovost 

Obramben  

Vloga supervizorja  

Rušitev obrambe  

Vzpostavitev zaupanja  

 

Osebni zapis  

Ni določile  

Vzpostavitev zaupanja  

Povezave  

Izpostavitev  

Približanje drugačnih 

vidikov  

Tehtnica na 

supervizantu  
 

 



 

 

skratka, ta kemija ali ne kemija ne sme vplivat na profesionalnost.  Všečnost  

Medosebna zaznava  

Mislim, supervizant ima pravico reči, mi ne pašete, adijo.  Pravica supervizanta  

Odklonitev 

supervizorja  
In to se zgodi kdaj?    

Mislim da se. Ali pa da supervizant po določenem času ugotovi, da bi rad 

zamenjal supervizorja. Ja seveda, normalno! To je čisto svobodna odločitev. Ima 

začetek in konec supervizijski proces. Če bi pa supervizor rekel: ta supervizant 

mi ne paše, ne bi z njim delal-potem se je pa zelo za vprašat kaj je s tem 

supervizorjem. Razen če si pač vzame ali pa lasti to pravico o kateri sva prej 

govorili: biti guru…Ampak potem tudi ne vem kako dela s tistim, ki ga 

zanima…potem je nekaj zelo narobe. 

Primeri  

Odklonitve  

Zamenjava  

Svobodna odločitev  

Proces  

Začetek in konec  

Supervizor ne odkloni  

Simptom guruja  

Svobodna odločitev 

supervizanta  

 

Supervizor-guru  

Če pa je odnos kvaliteten, pa pridobijo vsi, cel trikotnik, tako supervizor, kot 

supervizant in klienti na koncu? 

 Dobrobit trikotnika  

Ja, ja, absolutno, tako ja.  Kakovosten odnos  

Ste pa v svoji knjigi napisali, da pa to tudi ni nujno, da se lahko tudi zelo 

površinsko vrtiš v začaranem krogu v supervizijskem odnosu? 
  

Površinski odnosi  

Ja, tudi. Če supervizant ali pa supervizor ne vzameta svojega dela resno, klient 

nima nič od tega, od te supervizije. Če je pač to obveza ki jo moraš izpeljat, ali 

za supervizorja ali za supervizanta, potem je brez veze, potem je bolje da je ni-

na ta način. Če pa ti, kot supervizant,  bi rad nekaj dobil, kot supervizor bi rad 

nekaj dal, potem se zagotovo nekaj spremeni tudi za klienta. 

Neresnost dela 

Neresnost situacije  

Obe osebi  

SV kot obveza  

Osebni naboj 

Prejemanje-dajanje  

Sv kot obveza  

Supervizija naj bi bil oz. je nepogrešljiv del strokovne poti vsakega 

psihoterapevta/ svetovalca. Ali pa je tudi dovolj da se psihoterapevt/ svetovalec 

izogne stresu in izgorelosti? 

 Izogibanje 

izgorelosti/stresu  
SV ne preprečuje 

izgorelosti  

Ne. To je vseeno treba skrbeti zase tudi na drugih področjih, ali pa nivojih. 

Moraš vedet kaj ti ta služba pušča in kako poskrbiš zase. Zelo veliko tudi jaz v 

supervizijah govorim o tem- najti kaj kar te veseli še izven službe…skrb za 

odnose, skrb za tiste ki jih imaš rad, pusti se pocrkljat, pojdi v naravo, pojdi tečt, 

poslušaj glasbo, meditiraj, druži se z zdravimi možgani…to so taka osnovna 

pravila…pazi na to kaj ješ in kaj piješ…kup takih stvari je, ki so čisto zunanji , pa 

vendar pomembni faktorji, ki vplivajo na to kako se počutimo in kako smo…ker 

smo tam, kjer sedimo toliko ur na dan tudi konec koncev s svojimi telesi, in če 

so ta telesa vsa zmahana…je težko skos dajat… 

Skrb zase  

Druga področja  

Zavedanje situacije  

Vir veselja izven službe  

Skrb za odnose  

Crkljanje  

Narava  

Tek  

Glasba  

Meditacija  

Prehrana 

pomembni faktorji  

Vpliv na počutje   

 

Zunanji načini 

sproščanja  
 

Zdrav življenjski slog  

 

Različni faktorji  

 

zunaj delovnega okolja  

Pa se vi poslužujete kakšnega tega, zunanjega načina sproščanja in katerega?   

Normalno, normalno, seveda. Itak ko pridem domov me čakata dva fanta ki 

hočeta mamo in ne supervizorke ali svetovalke ali terapvetke. … in si pustim se 

nagovorit doma čist o tem kar imamo dogajanja, drugače pa meni veliko 

pomeni biti v naravi, ali pa tečt recimo, no, ravno hvalila se ne bi s tekom, ali pa 

dobro- gibanje v naravi, glasba, pa berem rada…tko…pa še to, vsake toliko časa 

začutim, da se moram dobiti s kom tako, čisto… 

Posluževanje sproščanja  

Družina  

Tek 

Glasba  

Narava  

Srečanja  

Branje  

Različne oblike 

sproščanja  

…z outsajderjem…   



 

 

Ja, outsajder, kakšna kolegica še iz študenta in greva na kavo in se čist…tako, da 

vidiš, da še drug svet obstaja, ko si zelo not v kakšni stvari, ko sploh ne vidiš 

več…tko, malo je treba bit pozoren na take stvari se mi zdi…samo ljudje smo 

no… 

Kolegice  

Drugi svet  

 

 

Kaj pa mnenje o ustanovitvi organa nadzora? Zdej sva že ugotovili, da se tržišče 

regulira samo, v smislu povpraševanje- ponudba, kdo je dober iz ust do ust, 

licence s strani socialne zbornice. Ali je to dovolj? Ali licenca zagotovi dobrega 

supervizorja? 

 Organ nadzora  

Ni nujno…  Licenca ni zagotovilo  

Bi moral biti še kakšen nadzor?  Nadzor tržišča  

Ko vi to rečete je moja prva misel žal: aha, še par ljudi ki bo…spet ne bodo vedli 

koga lovimo ali čarovnice ali koga že…Meni bi se zdelo recimo veliko bolj kot 

neka institucionalizirana oblika nadzora supervizorjev, smiselno, da so 

supervizorji vključeni v metasupervizije. Ker to imamo tudi eno skupino, k meni 

prihaja do 5 supervizorjev 5x na leto, vsakič en predstavi svoj primer 

supervizije, ki jo vodi in se mu je zataknila in se tam prečisti, predebatira, 

prečuti stvari…tako da se samo regulira znotraj…ker če bi en zunanji organ 

preverjal, jaz ne vem, kateri kriteriji bi bili pa… 

 

Bi bilo pa prav (kar včasih slišim na terenu), da bi imeli supervizanti tudi pravico 

nekam sporočit, da supervizor, kar dela, je čista zloraba…recimo…Vsake toliko 

tudi kej tako slišim, kar bi bilo za vzet vse kar… Ali pa da si dovolijo kakšne 

stvari, ali pa imet tudi terapijo vmes…to se pač ne dela. In bi bilo s strani 

supervizantov prav, da imajo možnost nekam sporočit: ta supervizor, dajte 

govorit z njim, ker je šel čez mejo, recimo… 

in imeti možnost, da se potem mogoče celo obe strani nekje pogovorita, a ne, 

ne da je en organ zasliševanja, drug enih anonimnih pritožb, to tudi lovimo 

neke čarovnice, kot sem že rekla, zdej, a je en supervizant sam tok užaljen, ali 

pa se hoče maščevat?... Čeprav ne…mislim da ne. Da supervizanti zelo dobro 

čutijo. Ampak hkrati, da imajo možnost povedat in se pogovarjat o teh stvareh. 

Odmik od nadzora  

Odmik od 

institucionalizacije  
Vključevanje  

Metasupervizija  

Supervizorji  

Predstavitev 1 primera  

Regulacija stroke 

Večja kakovost  

 

Pravica supervizanta 

Prijava zlorabe  

Neprofesionalne 

izvedbe  
Možnost srečanja  

Pogovor  

Brez anonimnih pritožb  

 

 

 

Meta-supervizija  

Kakovost stroke  

 

 

 

 

 

 

Organ za prijavo 

neprofesionalnosti  
(brez anonimnosti)  

 

Torej nekam to javit, kot ste rekli, da bi se potem organiziral nek pogovor, da se 
zadeva razčisti in da res vidiš ali morda nekdo res ni primeren in da se 
sankcionira? 

 Možnost odvzema 

licence  

Ja, saj neke etične komisije so, a niso? Nisem čisto prepričana…a ste brali tam 
na socialni zbornici k podeljujejo licenco? Je možen tudi odvzem licence. 

Socialna zbornica  

Odvzem/podelitev 

licence  

 

Je morda tudi problem naziva? Na eni strani imamo morda celo samooklicane 
supervizorje, na drugi strani imamo supervizorje s strani socialne zbornice, spet 
na tretji  pa na pedagoški fakulteti tudi študij supervizije…Bi morali tudi pri 
nazivih narediti razlike, da bi vedeli kam kdo paše, katero področje pokriva, kje 
se kalijo…niso poenoteni. 

 Razlike v nazivih 

supervizije  

Ne…ne… tudi če gledamo s perspektive supervizantov, ki iščejo supervizorja…če 
nič ne veš, potem je kar ena velika zmeda, se mi zdi, koga zbrati…in potem res 
koga vprašaš, malo poguglaš, pogledaš, zdej- včasih imaš srečo, včasih ne…to bi 
še želela poudarit, da supervizanti bi se morali zavedat te pravice da mora 
supervizor priti njim nasproti…da supervizija je pravzaprav pravica sueprvizanta, 
ne supervizorja…in če te nekje ne slišijo, oz. če jih ne slišiš, je prav da to povejo. 
Če se ti supervizorja bojiš, potem…jaz res ne vem kako potem delaš z ljudmi. 
No, to je moje temeljno sporočilo supervizijski srenji. 

 

Zmeda  

Iskanje supervizorja  

Izbira  

Vprašaš  

Internet  

Pravica supervizanta  

Supervizor pristopi  

Brez straha  

 



 

 

Pa če se še malo lotiva številk, ali menite, da imamo zadostno število 
supervizorjev na število psihoterapevtov/ svetovalcev? 

 Nepoznavanje 

odgovora  

Nikoli nisem še o tem razmišljala. Ne vem. Jaz bi si vsekakor želela, da ne 
obstajajo samo eni in isti in so, ne vem, guruji, in potem nobeden več. Se mi zdi 
fajn, da je več ljudi, ker imajo potem supervizanti več možnosti izbire, zdej 
koliko več težko rečem, ampak jaz bi vsekakor ostala odprta za to, da imajo 
ljudje, ki so že toliko let v svojih poklicih (ker po navadi iz poklica terapevta 
začutiš da je zdej pa prišla ena točka ko  bi zdej pa še nekaj drugega ali pa bi 
zdej še del tega kar znam želel delit z drugim), da se pusti prostor odprt, da 
supervizorji še nastajajo novi…ker prinašajo še vedno en tok neke svežine pa 
novosti pa…ni treba da spet »ta stari« obvladujejo za nadaljnjih 20 let …škoda… 

Brez razmišljanja  

Različni supervizorji 

Več izbire  

Ne samo guruji  

Odprtost prostora  

Novi supervizorji 

Novo znanje  

 

Nujnost odprtosti 

prostora in izbire  

Je pa vedno pogoj, da supervizor izhaja iz poklica psihoterapevta/ svetovalca?  Pogoj – izhajanje iz 

poklica  

Iz prakse mora izhajati, ja. Če ne bi bil učitelj in potem pač učiš tisto kar si se 
naučil nekje o eni teoriji. Če se pa ti prekališ ob svojih primerih, pa se matraš, 
pa rasteš, pa greš mal dol gor in eno pot prehodiš…potem pa lahko pride čas 
(sploh če je to v tebi in si to želiš), da želiš druge spremljat in jim podajat to, 
skozi kar si ti šel, pa kako kaj on doživlja…tko…brez prakse pa ne moreš biti 
supervizor. 

Praksa  

Lastni primeri 

Učenje  

Osebna rast  

Trenutek odločitve  

Predaja doživetji  

 

In za konec prvega dela, če sva malo vizionarski, kakšno je vaše mnenje: trend 
psihoterapevtske stroke in posledično supervizorske…se razvija, se še bo, se 
veča, širi ta poklic? 

 Poklic se širi 

Poklic se glede na ponudbe različnih ustanov absolutno veča, zdej če se pa 
razvija pa nisem čist zmeri prepričana, ker ni vsaka sprememba tudi razvojna. 
Tako, jaz bi želela da so ti študiji ali pa možnosti izobraževanja ki jih majo ljudje, 
poglobljeni, pa da imajo ljudje res možnost rasti in zoreti za en poklic. Sem pa 
zelo skeptična o nekih instant tečajih in podobnih variantah-to me pa malo 
skrbi, no, sem skeptična…ampak vsekakor prihaja razmah tega, se širi 

Ponudbe ustanov 

večanje  

dvom v razvoj  

sprememba ni razvojna 

poglobljeno 

izobraževanje  
osebna rast 

zorenje  

skepsa 

dvom  

hitri tečaji  

razmah 

širjenje  

Ponudba ustanov  

 

Skepsa razvoja  

 

b) 2. del 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI 
 

POJMI KATEGORIJE 

Največ anketiranih, ki so odgovorili, spada v starostno skupino 35-49 let. Menite, 
da je to delovna glavnina,  da je prikaz realne sestave delujočih na tem področju? 

 Demografska 
slikaSV 

2: Ja, po moje ja, ker ti mlajši so po mojem občutku še zelo negotovi kako je z novo 
službo, ali bodo čez pol leta še tam ali ne in se tudi kar nekaj let čaka, da se lahko 
vstopi v delovno razmerje v socialnem varstvu. Starejšim se pa običajno ne ljubi 
več ukvarjat s tem, tako kot sva že zadnjič govorili o tem, da so že 10 let pred 
penzijo… 

Realna slika  
Mlajši 
Negotovi  
Zaposlitvena negotovost  
Čakanje  
Delovno razmerje  
Socialno varstvo  
Starejši  
Upad motivacije  

Realna sestava 
delujočih 
Negotovost 
zaposlitve mladih 
 
Upad motivacije 
starejši  

Največ anketirancev je napisalo, da so psihoterapevti, polovica njih hkrati tudi 
supervizorjev in nihče, ki bi bil le supervizor. 

 Dopolnjevanje 
poklicev  

2: Sej ne vem, če je kdo samo supervizor. Moramo izhajat iz izkušenj, brez tega ne 
gre. 

Izjemni primeri  
Izključno SV 

Izhodišče 
psihoterapija  



 

 

Izhodišče izkušnje  SV dopolnilo  

Skoraj vsi anketiranci so potrdili, da so že bili v procesu supervizije  in so bili 
zadovoljni, od tega 51% vsakokrat, 49% ne vsakokrat. Vas to preseneti? 

 Zadovoljstvo  

Ne, veseli me. Pozitivne izkušnje SV Pozitivne izkušnje  

Odgovori na vprašanje o pogostosti posluževanja supervizije, pa so bili zelo različni. 
Npr. nekateri vsak teden, nekateri v kombinaciji z intervizijo, nekateri parkrat na 
leto, nekateri po potrebi, na 14 dni…je to sprejemljivo ali velja kakšen red/ pravilo 
okoli tega? 

 Pogostost 
posluževanja  

Rekla bi, da ja žal to normalno. Fajn bi bilo da je en ritem. Da je to en proces ki 
teče, tako kot teče naše delo. To bi bilo idealno. Zdej, supervizija je pogosto v 
ustanovah povezana s sredstvi, ki se jih za to dobi oz. se jih za to nameni. Projekti 
uradno sofinancirani s strani ministrstva, tam je pogoj enkrat na mesec, oz. 10 
srečanj na leto (med poletnimi meseci ne). Kdor rabi več in si lahko več privošči pa 
večkrat povabi supervizorja ali pa gre na supervizijo. Mislim, da je povezano s 
sredstvi. Ampak 1X na mesec bi bil tak minimum po moje. Tako po mojem občutku. 
Toliko higiene pa že moraš imeti. Da se usedeš enkrat na mesec pa malo pregledaš 
kako in kje ti kej ostaja težkega, kje ne stečejo stvari… 

Normalno stanje  
Zaželenost ritma  
Ustaljenost procesa  
Ustanove  
Finančna sredstva  
Sofinanciranje  
1x mesečno  
10x/leto  
Minimalni pogoj  

Struktura procesa 
zaželena  

Je kombinacija supervizija in intervizija zaželjena?  Zaželena 
kombinacija SV in 
intavizije  

2: Ja, ja! Zelo, zelo. Če pride supervizor 1x na mesec, se lahko oz. je zelo zaželjeno, 
če se vmes še sodelavci srečajo skupaj. Samo moraš biti tudi v timu kjer delaš, 
povezan. 

Zaželena kombinacija  
Pogoj 
Povezanost tima  

 

Kaj pa kombiniranje individualne in skupinske supervizije?  Zaželena 
kombinacija ind. In 
skup.  

Tudi v redu. Mislim, da je to zelo povezano z sistemi kjer ljudje delajo. A ne, če 
imajo, ne vem, en CSD na primer, imajo 1x na mesec supervizorja, jaz skoraj ne 
verjamem, da bi bilo pa enemu strokovnemu delavcu pa potem še omogočena ena 
ura individualne supervizije, ekskluzivno samo za njega, razen včasih, če je kaj zelo 
zelo zelo težkega ali pa specifičnega.  
Sicer pa mislim, da se tega ne podpira ker potem že nastanejo razlike, komu še 
pripada individualna, komu ne, in potem tu že nastane en boj, kdo je bolj ljubljen, 
več vreden…a ne, to je zelo občutljivo področje. Vem za ljudi, ki si pač sami potem 
kdaj plačajo supervizijo, prav privat jo poiščejo. Jim je vseeno za stroške, ko 
začutijo, da jo rabijo za kakšen primer, drugače pa ne vem… tu pri nas za naš 
center je zelo običajno, da imamo intervizijo, imamo skupinske supervizije,  potem 
ima pa še vsak svojega sueprvizorja za to, da greš tja in predebatiraš kakšno zadevo 
ki ti leži. Nimamo nobenega- v smislu- komu več pripada… se usedemo, nas je tudi 
kar nekaj supervizorjev in smo dosti odprti, no, oz. naklonjeni temu, da moraš 
dobiti pomoč takrat, ko jo rabiš. To ne bi smelo bit nikoli povezano z denarjem.  
 
 

Povezava individualne in 
skupinske  
Zaželeno  
Ne prakticira  
Razlike v kolektivu  
Izjemni primeri  
Bolj v kolektivu 
Priljubljenost  
Samostojno plačilo  
Individualno 
 
Sprememba dojemanja  
Institut  
Izvajanje vseh oblik  
  

 
Finančne omejitve  
 
Povzročanje 
konfliktov  

Ko sva ravno pri denarju, velika večina, kar 80% anketirancev si supervizijo 
organizirajo sami.  

 Večina 
samoplačniki  

Pomeni zato, ker so večinoma zasebniki odgovarjali. Če se pogovarjamo o 
zasebnikih je to realno stanje, v javnih ustanovah pa morajo imeti supervizorja in 
pripada jim ena ura na mesec. 

Zasebniki odgovarjali  
Realno stanje  
Javne ustanove  
Zakonsko določeno  

Anketiranci  
Zasebniki  

Menite da je res tako, da se tega držijo?  Inšpekcijski nadzor 
izvajanja SV  

Jaz mislim, da se kar držijo, ker če dobiš inšpekcijski nadzor, se vedno pogleda tudi 
kako je urejena supervizija. Vem da je lahko tudi eden od ukrepov, da se inšpekcija 
vključi v supervizijo, da da inšpektor preveri, če supervizija poteka ter lahko 
strokovnemu delavcu naloži vključitev v supervizijomo. Da mora zaradi kakšnega 
primera …mislim, da se kar držijo. Vse ustanove. Da je to dosti urejeno. 
 

Inšpekcijski nadzor  
Urejenost SV  
Urejenost  

Ustanove  

Skoraj vsi anketiranci so menili, da je pri izboru supervizije najbolj pomemben 
supervizor, njegove kompetence in strokovnost, in ne cena ali dostopnost 
(časovna, krajevna).  

 Kriteriji izbora SV 

Ja super, če to drži. To bi moralo biti najbolj pomembno. Fajn, sem vesela. 
 

Kompetence  
Strokovnost  

 



 

 

Cena  
Dostopnost  
Čas  
Lokacija  

Je tudi po vašem mnenju to najpomembnejše?   

Ja, seveda. Ker iti samo na njegov renome…fajn se je z njim prej srečat, da malo 
začutiš. Jaz zmeraj  predlagam, da se prej srečamo, samo za občutek dobit.  
 

Ugled  
Nezadosten kriterij  
Predhodno srečanje  
Občutenje  

Ugled ni ključni 
kriterij  
 

Je to »uvodno srečanje« pravica ali izjema oz. stvar dogovora?  Neustaljena praksa  

 Jaz zelo rada tako naredim. In zmeri rečem, da prvega srečanja niti ne računam…ni 
se sicer potem še zgodilo, da me ne bi vzeli, ampak mislim, da bi to mogla biti 
pravica supervizantov. Da najprej vidiš kdo bo k tebi prihajal in da malo začutiš , da 
bi lahko zaupal, kako bo šel proces, kako se ob nekom najdeš…ker supervizorju se v 
resnici veliko zaupa, a ne in če dobiš nekoga s katerim ne čutiš… nikakor ne, 
potem…ne vem pa koliko se v praksi v resnici to izvaja, da se prej srečajo, predno 
izberejo. Mislim, da samo ponudbe zbirajo…aha, tak primer sem pa imela 
ja…recimo CSDji spišejo povpraševanje in potem zbirajo ponudbe- kdo da boljšo ali 
pa privlačno predstavitev- in potem vem da skupaj s strokovnimi delavci tudi po 
enih centrih prebirajo in se potem tistega izbere, ki si ga pač želijo. 

Všečnost  
Brezplačno 
Pozitivne izkušnje  
Pravica supervizantov  
Občutenje SV  
Zaupanje 
Izkušnja CSD  
Zbiranje ponudb  

Uvodno srečanje 
pravica  
 
Realnost 
Zbiranje ponudb  

Bi lahko rekli, da je to en manjko, da nekateri ne morejo izbirati sami?  Pomanjkljivost 
izbor SV 

Za supervizante sigurno. Srečanje bi bilo boljše, ampak verjetno je pa za 
organizacije, sploh za večje, težko urejati » razgovore«, pa da bi bili vsi prisotni ob 
teh razgovorih in da bi ena oseba vsem ustrezala. To je najbrž nerealno. 
 

Pomanjkljivost  
Supervizanti 
Nerealna praksa 
Nemožnost uskladitve  

Nerealna praksa za 
ustanove  

Na vprašanje, ali ste bili kdaj razočarani z izvedbo/ supervizorjem,  je 50 % 
odgovorilo da nekajkrat,  43% da nikoli.  

 Nezadovoljstvo je 
vir napredka  

Fajn, mislim, meni se zdi fajn to, da nisi čisto vedno zadovoljen, da nisi še dobil 
odgovora, da ti supervizor še ni dal vsega ali pa da se te še nekaj ni 
dotaknilo…samo tu bi bilo potem smiselno, da bi supervizanti svojemu supervizorju 
povedali. Takrat je fajn delat, ko ti reče: prejšnji mesec mi pa tukaj niste 
odgovorila, ali pa: me niste pomirila, ali pa: ni šlo v redu…potem imaš ti kot 
supervizor nekaj za it naprej pa pogledat stvari. Mene ne prestraši to, da niso 
zadovoljni, ja super, samo povejte, da delamo naprej! In ja seveda, normalno, da 
nisi zmeraj zadovoljen. Je ogromno faktorjev, ki vplivajo na to, ali si potem ti 
zadovoljen ali ne. Konec koncev je že v skupini lahko nekaj kar ti ni všeč . Dajva 
reči, pravico imajo, da so nezadovoljni s supervizorjem ali pa izvedbo. Bi bilo pa 
fajn da potem to supervizorju povejo. Ne da molčiš, ker potem greš ti s tem 
molkom k uporabniku in če prideš nezadovoljen od svojega supervizorja, bo nekaj 
tega nezadovoljstva šlo tudi k uporabniku…ali boš do njega »zoprn«, ali boš do 
njega se na en takšen način povezal da boš na skrivaj ali pa nezavedno dajal kontra 
svojemu supervizorju, ki te ni razumel…a ne… to se potem lahko zgodi. 
 

Spodbudno 
Realnost  
Nujnost refleksije  
Pogovor  
Izmenjava doživetij  
Iskrena izpoved  
Nezadovoljstvo  
Vir sprememb  
 
Brez pogovora  
(ne)namerna negacija  
Brez povezave  

Izhodišče je iskrena 
refleksija  

Vprašanje Ali ste bili seznanjeni o strokovnih kompetencah supervizorja, je kar 95 
% odgovorilo da vedno, ostali, da ne ali pa pomanjkljivo. Ni enotnega pravila/ 
načina po izkazovanju strokovne usposobljenosti pred srečanjem? 

 Zanimanje za SV  

To je super, ljudi mora zanimati s kom bodo delali! Ne, enotnega pravila ni. 
 

Nujnost  
Zanimanje  
Brez pravila  

Potrditev  

Od kje potem tisti visoki odstotki »razočaranja« v enem prejšnjih vprašanj? So 
lahko razlog napačna pričakovanja supervizantov? 

 Razlogi razočaranja  

Jaz ne bi rekla napačna pričakovanja. Včasih bi supervizant rad razrešil nekaj, kar ni 
povezano direktno z uporabnikom, ki ga predstavlja, ampak z njegovimi osebnimi 
strahovi, zgodbami, stiskami. Ti kot supervizor daješ odgovore na vsebine, ki so 
povezane z uporabnikom in hkrati seveda se lahko dotakneš ali pa rečeš: to je pa 
nekaj vašega osebno, kar čutite, ampak supervizija nikoli ne bi smela biti prostor, 
kjer ti začneš terapevtski proces. In mogoče včasih razočaranje izhaja iz tega, ker 
kot supervizant nisi dobil točno tistega, kar si iskal, ampak tudi točno tisto gotovo 
ne spada na supervizijo. S tem mislim, da so povezana razočaranja.  
 

Razrešitev  
Neposredna povezava  
Osebni strahovi  
Terapevtski proces  
Razlog nezadovoljstva  
Razočaranja  
 
 
 

Terapevtski proces  
 
Ne sprejemanje 
sočutja 
 
Poudarjanje vloge 
žrtve  
 
Ne sprejemanje 
sočutnega odnosa    



 

 

Ali pa s tem, da se doživljajo toliko sami, v smislu: sej ti kot supervizor ne veš kako 
je potem, ko sem jaz ob tem človeku, ti lahko govoriš ker imaš boljšo službo pa ne 
delaš s takimi zahtevnimi ljudmi pa ne greš na teren…Se mi zdi da je malo tega 
primerjanja, v smislu, jaz pa bolj trpim…in tukaj bi znal biti ta tip supervizantov  
malo preveč… tko kot da se ne bi pustil nagovorit pa dotaknit v enem sočutju, ki 
mu ga želi supervizor (upam da ) dati. Kot supervizor si želiš tudi takemu se 
približat in mu priti nasproti v tem kar on doživlja, ampak je pa potem tudi 
supervizant tisti, ki se pusti pocrkljat pa reče: hvala ker boš jutri mislil name ko 
grem na tisti težek teren… Pa je potem lažje it.  
 
Ali pa reče: ja kaj mi to koristi, če mi to rečeš, to mi nič ne pomaga…A ne, tukaj je 
en faktor na strani supervizanta, ki ga pa ti – probaš bit rahločuten, pa senzitiven 
pa se uglasit- ne moreš, mora te on spustit…se pustit nagovorit, pa »zmehčat« in 
začutit da res misliš na njega ali pa da mu želiš dobro, da si sočuten. Ker z njim na 
teren res ne moreš it, ampak če pa ti ponotranjiš en odnos in veš da te ima nekdo 
rad- v tem strokovnem smislu- da misli nate, da ve kako ti je težko, potem je lažje 
iti tudi na teren.  

Predvidevanje 
nerazumevanja  
Primerjava trpljenja  
Boljša pozicija SV  
Primerjava truda  
Ne sprejemanje sočutja  
Nemožnost približanja  
Nežnost  
 
 
Ponotranjanje odnosa  
Naklonjenost  
Razumevanje  
Rahločutnost  
Čutenje  

Se v praksi zgodi, da ob težkem primeru takoj ponoviš supervizijo, en dan za 
drugim? Ali da se slišita? 

 Ponovljivost SV ob 
težkih primerih  

To bi bilo super v takem primeru. V takšnih manjših organizacijah, kjer denar ni tak 
problem, mislim da se to tudi dogaja. Tukaj lahko iz tedna v teden sledimo enemu 
primeru ali pa še vmes ali pa še popoldan, če je kaj groznega, se lahko slišimo…v 
uradnih ustanovah pa je majčken težje, že samo zaradi birokratskih in finančnih 
zadev, vem pa, da so tudi izjeme…prav letos sem spremljala en tak kompleksen 
primer, ko je imela strokovna delavka možnost priti naslednji teden, po skupinski, 
še enkrat sem in so ji omogočili ( je celotna organizacija prepoznala zahtevnost in 
kompleksnost primera) in ni bilo tudi besede ne o tem, kdo bo plačal. Kjer je 
občutek za to, skozi  kakšne stvari ob kakšnem primeru greš, potem se lahko to 
spelje, ni pa prav pogosto ali običajno. 

Razlike v ustanovah  
Manjše ustanove 
Finančna sredstva  
Pogostost SV 
Uradne sutanove  
Birokracija  
Finance  
Izjemnost ponovitve  
En primer  

Različna praksa v 
ustanovah  

Zelo veliko različnih odgovorov je bilo pri vprašanju Kaj ste v procesu supervizije 
pridobili zase. Je pa res, da so se kljub raznolikosti, odgovori vrteli v enem krogu. 
Na primer: podpora, nov pogled, nova znanja, pomoč pri delu, usmeritev, občutek 
varnosti, potrditev da sem na pravi poti, znanje, izkušnje, zaupanje vase… 

 Različnost 
doprinosa SV 

2: Ja, vse to je res. To naj bi bila supervizija. 
 

podpora, 
 nov pogled, 
 nova znanja,  
pomoč pri delu, 
usmeritev,  
občutek varnosti,  
potrditev da sem na 
pravi poti,  
znanje,  
izkušnje,  
zaupanje vase 

 

Je morda potrebno biti previden pri odgovoru- osebna rast? V neki tujejezični knjigi 
sem zasledila trditev, da osebna rast nima kaj iskati pri superviziji, da je to del 
psihoterapije? 

  

 Ja, samo so te stvari zelo povezane. Če jaz vprašam enega strokovnega delavca, na 
primer, ali pa terapevta…no, na primer, če reče: težko delam s tem gospodom…Ok, 
kaj pa prebuja ta gospod v tebi, da težko z njim delaš? …ja, kar strah me postane… 
Pa dajva premislit s čim je ta strah povezan?...Zelo konkretno vam govorim. In 
potem najdemo 9 dejavnikov, ki so povezani s tem gospodom (videz, ton glasu, 
grožnja, ne vem kaj…) …ampak en dejavnik mojega strahu (izmed teh) je pa 
povezan s tem, da se v meni prebudi spomin na eno osebo iz moje zgodbe, iz 
mojega življenja. Ampak… če jaz razumem, da se tega človeka s katerim delam, 
bojim tudi zato, brez da bi supervizor preverjal kaj je zdaj to, kaj mi je ta človek 
delal, kakšne travme, itd…ampak samo da se ti spomniš, aha, to je pa nekaj mojega 
ali pa en moj strah in ena moja stiska, si že zrasel. Že veš nekaj več o sebi. Zato gre 
to zelo vzporedno. Mora pa supervizor zares zelo skrbeti, da ne začneš tam 
razgaljat ali je bil to tvoj stric ali mama, teta, brat…bog ne dej, to je nekaj zelo 
tvoje, in to, da ta človek to čuti in prepozna, potem veliko lažje s tem dela, s temi 
9imi razlogi in veliko več ve o sebi. Tako, v tem smislu neprestano rasteš. 

Prepletenost  
Osebna rast 
SV  
Uspešna SV  
Sprememba  
Spoznanja  
ID strahu  
Samospoznavanje  
Vzporednost  
Lažje delo  
Prepoznavanje občutij  
 

Povezanost z 
osebno rastjo  



 

 

Večina anketirancev si sama izbira supervizorje, to je najverjetneje povezano s 
tem, da so v večini odgovarjali zasebniki? 

 Lasten izbor SV  

Ja, sigurno. 
 

Odgovarjali zasebniki   

Večina se bo tudi še naprej posluževala supervizije, samo nekaj osamljenih 
odgovorov je bilo: ne vem, ker je pomanjkanje časa… ali: nadomeščam jo z redno 
intervizijo. Kaj menite o tem? 

 Nadaljnja uporaba 
SV  

 Škoda. Pomanjkanje časa? Če si ene ure na mesec ne moreš za to vzeti…ta ura na 
mesec ti lahko prinese toliko enega časa- čustvenega- ali pa eno odprtost in 
svobodo, da potem vseh (koliko ur na mesec moramo že imeti, 174) 173 ur lahko 
bolj kvalitetno delaš. Če lahko tisto uro porabiš res zase, to da nimaš časa je zame 
zelo plehek izgovor. Z intervizijo pa lahko nadomeščamo zasilno. Vsake toliko 
mislim da je nujno, da pride nekdo od zunaj v organizacijo, ker se drugače zapleteš 
sam s sabo, ker je vse isto, pa imaš iste sodelavce, iste telefone, iste kliente…vse je 
isto in ne opaziš več kdaj ni nobenega zunanjega pogleda. Ti že vnaprej veš, kaj bo 
tvoj sodelavec rekel, kaj misli, kako bo komentiral…To je tako, za sproti, za redno 
higieno, tedensko čiščenje. Na vsake toliko pa rabimo kaj generalnega. 
 

Pomanjkanje časa 
Slab izgovor 
SV izboljša izkoristek 
časa 
Kakovost dela  
Nujnost zunanje osebe  
Vstop v organizacijo 
Novo znanje  
Sodelavci 
Podobnost 
znanja/izkušenj  

SV omogoča 
kakovostno 
izvedbo dela  

 Tudi že o sproščanju sva govorili zadnjič in večina (89%) je v anketi potrdila, da se 
poslužuje tudi zunanjih načinov sproščanja in nihče ni rekel, da ne potrebuje 
nobene dodatne sprostitve.  

 Nujnost zunanjih 
načinov sproščanja  

To je dobro. Ker, ne želim delati krivice, samo za primerjavo, če pogledamo 
strojnike na primer, oni tistih 8 ur rišejo načrt ali pa mašino delajo, pa tudi oni 
potrebujejo sprostitev, kaj šele delo z ljudmi. To neprestano nosiš v sebi. Greš v 
trgovino pa se spomniš, da je »un« govoril kakšne vrste jogurta, samo za 
najcenejšega ima denar… ali pa ti doma otrok reče nekaj takega in se spomniš na 
»uno« družino…neprestano nosiš odnose v sebi, pa čustva se neprestano 
pretakajo, toliko prineseš iz službe s sabo, kar se ti zgodi…zato je fajn se tega 
zavedati in reči: zdaj pa rabim jaz en krog s  kolesom…Da se malo predihaš…da se 
malo sprostiš… Potem je pa malo lažje. 
 

Delo z ljudmi 
Napor 
Asociacije  
Vsakodnevni trenutki  
Trgovina  
Otrok  
Nosiš odnose v sebi  
Sprostitev  
Nujnost  

Čustva in odnose 
nosi SV v sebi  

Pri zadnjem vprašanju, o ustanovitvi organa nadzora, je kar završalo. 42% so bili za, 
43% neopredeljenih in samo nekaj malega jih je menilo, da ne, da tega ne 
potrebujemo. Utemeljitve v podvprašanjih so bile: za ja- ker se jim zdi obvezna / 
ker nimajo vsi etične drže/ ker moraš izpolnjevat tudi te delovne obveznosti/ ker je 
to nujno in obvezno/ ker to določa zakon/  ker menim, da nekateri psihoterapevti 
prezgodaj vstopijo v proces za supervizorja/ ker so tudi supervizorji, ki to ne bi 
smeli biti/ ker so tudi taki, ki se je ne poslužujejo, pa bi se je morali/ ker je to 
higiensko…za ne: ker se selekcija dela sama po sebi/ še enega organa ne 
potrebujemo/ ne vem kaj bi ta organ počel/ kako bi se potem vzpostavilo 
zaupanje/ potem pa še organ nadzora nadzora… 

 Ustanovitev organa 
nadzora  
 

So bili kar kritični. Pomeni, da supervizanti zelo dobro vidijo supervizorje in vedo 
kje je supervizor lahko ranljiv ali pa si preveč dovoli ali pa ne naredi dovolj zase, v 
smislu- da je premlad ali pa sam nima nobene supervizije. Všeč mi je ta del, ko so 
utemeljevali zakaj ja, ker so prav vsi razlogi upravičeni, ker nekaj je zadaj da človek 
tako misli, pomeni, da nimajo vsi dobrih izkušenj, da jim ene stvari niso všeč… 
ampak saj moje mnenje že od zadnjič poznate, načeloma ja, ampak da ne bo še en 
organ pomenil še eno dodatno birokracijo? Kdo bo temu organu zaupal, kako sploh 
vzpostavit ta sistem? Kot sem že rekla, jaz sem veliko bolj za metasupervizijske 
skupine. Veliko bolj.  
 

Dobra ocena SV  
Potrditev razlogov za 
nazor  
Upravičenost razlogov  
Sklep 
Slabe izkušnje  

Izkaz slabih 
izkušenj  
 
Metasupervizije  

Pa bi potem tudi te meta skupine morale biti od nekje vodene oz. nadzorovane?   

Ne, temu ni potem nikoli konca. Kdo bo pa tisti sistem vodil? Potem smo v enem 
takem začaranem krogu. Mislim da je treba začeti govorit koliko v bistvu je treba 
razviti ene občutljivosti v teh vodah in tudi zaupanja… ker če temeljimo na 
nezaupanju potem nikoli ni konca, v smislu, kdo je pa potem lahko metasupervizor, 
kdo pa bo metasueprvizorja nadzoroval, kdo pa je »un« ki sedi v organih 
nadzora?…aha, sigurno »un« ki ga »uni« poznajo, pa so prijatelji z »unim«, pa je 
»una« sestrična od »unga«…Teh paranoj in strahov nikoli ni konca. Iz tega vidika bi 
bilo fajn imeti eno ustanovo ali pa organ, kamor se lahko supervizant, ki je v veliki 
stiski po slabi izkušnji z supervizijo (če še z supervizorjem ni zmogel tega izreči in 
predebatirat), kamor lahko to sporoči:  ni mi bilo dobro, to in to se je zgodilo…To 

metaSV  
brez nadzora 
prekinitev kroga  
občutljivost 
zaupanje  
bolje kot nadzor  
 
možnost 
organ  

Metasupervizije 
brez nadzora 
 
Krepitev zaupanja 
in občutljivosti  



 

 

ja, da se zaščiti supervizant. Zdej, če se pa lotimo loviti kdo bo koga, potem pa ne 
pridemo do konca. Je lahko zelo zmuzljivo področje, se mi zdi. 
 

sporočitev slabe 
izkušnje  
 

Za konec še glavno vprašanje mojega diplomskega dela: kakšen menite je odnos 
psihoterapevtov/ svetovalcev do supervizije? 

 Pozitiven odnos  

 Jaz mislim, da je pozitiven. Takšen, da se večina psihoterapevtov zaveda, da je 
supervizija nujna v procesu psihoterapevtske oz. svetovalne pomoči/dela, da jo 
tudi večina ima, da jo večina išče, da znajo že izbirat oz. poiskat tistega s katerim 
jim je lažje delati, s katerim se bolje ujamejo…jaz mislim, da je dober. Da tudi ni več 
tistega strahu. Ker včasih je bil supervizor strah in trepet. Da vendar ta nov val 
psihoterapevtov, te nove generacije vedo, da moraš skrbeti za higieno. In da to 
najlažje narediš ob svojem supervizorju. Mislim, da so že tako vzgajani ti rodovi, 
zadnjih 10 let ali nekaj takega. 
 

Pozitiven odnos  
Zavedanje nujnosti SV  
Iskanje  
Iskanje SV  
Brez strahu  
Nove generacije  
Higiena  
 

Nujnost SV  
 
Sprememba 
mišljenja novih 
generacij  

 Torej je absolutna kljukica ali so še kakšne možnosti izboljšave?  Izbor SV – čustven 
dom in ne 
referenca   

 Je kljukica, edino kar me skrbi, no kar mi je škoda, je, da se zapira v neke kalupe, 
da potem iščeš supervizorja, ki spada izključno in samo v tvoj model ali pa v tisto 
organizacijo kjer ti dobiš potem neke točke in koristi…To ni pozitivno, z mojega 
vidika. Mislim, da bi morala biti supervizija res čisto tako, da izbereš tam, kjer si 
lahko narediš čustven dom. Da ti ni treba skrbeti ali boš dobil točke in kljukice…Ja, 
že vejo, da rabijo supervizijo, ne vem pa, če si že upajo izbrati tistega, ki ga res 
cenijo, ga spoštujejo, mu zaupajo…Sistem je še vedno malo tog v enih stvareh, 
sploh zdaj s pripravo tega zakona o psihoterapevtski dejavnosti se vidi, da je še 
vedno preveč strahu v zraku: katerega moram že izbrat, da se mi bo potem 
priznalo, da sem »ta prav« terapevt, pa da sem…To je edini pomislek, ki ga imam. 
Drugače pa mislim, da so odprti in naklonjeni superviziji, vejo da jo rabijo. 
 

Kalupi 
Zapiranje v kroge  
Modeli  
Koristi  
SV je čustven dom 
Kriterij izbora  
Referenca  
Priznanje  
 

Napačnost izbora 
SV  
 
Osebna zaznava  

 

 

 

 

 

 

 


