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IMENIK SUPERVIZORJEV STROKOVNEGA DELA Z LICENCO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2018 

Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

1. 
BAŠIČ JANČAR 

Lidija 
041 922 130 lidija.b.jancar@gmail.com 

univ. dipl. soc. delavka, spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja 

po relacijskem modelu 
   

2014                                        

249/14-SZS/SUP 

2. BEČELA Marinka 02 234 97 04 marinka.becela@guest.arnes.si 

dipl. soc. del., spec. 

supervizije, družinska 

mediatorka 

usposabljanje supervizorjev na 

področju socialnega varstva I, 

specializacija za supervizorje 

   
2004                    

1401-4-SU/2004 

3. 
mag. BERCHT 

Silke 
031 694 490 bercht.s@gmail.com 

dipl. soc. del.,univ. dipl. 

psihologinja, magistrica 

znanosti, supervizorka, 

terapevtka analitične  

psihoterapije 

usposabljanje za supervizijo v 

organizacijah 
   

2004                   

1401-6-SU/2004 

4. BERTOK Martin 041 789 118 info@ipta.si 

univ. dipl. soc., učitelj in 

supervizor transakcijske 

analize 

terapevtska šola poučevanja in 

supervizije transakcijske analize 
   

2004                   

1401-19-SU/2004 

5. 
BRAS Janko 040 200 325 janko.bras@guest.arnes.si 

prof. def. za MVO, soc. del., 

psihoterapevt, višji 

svetovalec 

usposabljanje za poučevanje in 

supervizijo teorije izbire, 

realitetne terapije in 

managementa 

   
2005                   

566-8-SU/2005 

6. BRATEC (Jelka) 

Danijela 
041 770 682 jelka.bratec@soncek.org dipl. soc. del., mentorica 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                  

1032-11-SU/2006 

mailto:lidija.b.jancar@gmail.com
mailto:marinka.becela@guest.arnes.si
mailto:bercht.s@gmail.com
mailto:info@ipta.si
mailto:janko.bras@guest.arnes.si
mailto:jelka.bratec@soncek.org
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

7. 
BYRNE Špela 

01 4202615 

041 413 732 
spela.byrne@guest.arnes.si 

univ. dipl. psihol., družinska 

terapevtka, višja svetovalka 

usposabljanje za supervizorja 

po  relacijsko družinskem 

modelu 

   
2018 

1392/2018-SZS/SU 

8. CAHUNEK Ljupka 051 638 406 ljupka.cahunek@gov.si 

univ. dipl. soc. del., realitetni 

terapevt, višja svetovalka, 

družinska mediatorka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II, 

   
2006                

1032-13-SU/2006 

9. 
dr. FERČAK 

Klavdija 
051 650 781 klaudija@stik.si 

prof. sociologije in teologije, 

doktorica zakonske in 

družinske terapije 

program usposabljanja za delo 

supervizorke po relacijskem 

modelu 

   
2018 

1386/2018-SZS/SU 

10. 

mag. FERČAK 

FOLNOVIČ 

Kornelija 

02 23 45 800 kornelija@dc-mir.si 

univ. dipl. pedagog in prof. 

sociologije, magistrica 

znanosti s področja ZDT 

program usposabljanja za delo 

supervizorke po relacijskem 

modelu 

   
2018 

1387/2018-SZS/SU 

11. FINK Tatjana 031 690 258 tatjanafink@yahoo.com univ. dipl. soc. 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                 

1032-9-SU/2006 

  

12. 

mag. 

FLORJANČIČ 

KRISTAN Julijana 

05 726 50 44 

041 546 747 
Julijana.F.K@gmail.com 

univ. dipl. soc. del, spec. za 

soc. delo v zdravstvu, 

magistrica znanosti, 

sistemska terapevtka - 

psihoterapevtka, 

višja svetovalka 

 

 

usposabljanje za supervizijo v 

Balintovih skupinah 

 

 

   
2004 

1401-20-SU/2004 

13. 
FRELIH 

GORJANC Janja 
040 818 131 janja.krogfg@terapija.si 

univ. dipl. psih., spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za delo 

supervizorja - relacijsko 

družinska terapija 

   
2009               

 1144-1-SU/2009 

mailto:ljupka.cahunek@gov.si
mailto:tatjanafink@yahoo.com
mailto:Julijana.F.K@gmail.com
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

14. 
dr. GERENČER 

PEGAN Simona 
031 545 440 simonagerencer@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., 

tolmačica slovenskega znak. 

Jezika, doktorica znanosti 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010                    

559-16/10/SUP 

15. GOGALA Barbara 
01 479 09 40 

040 230 376 

barbara.gogala@ess.gov.si; 

barbaragogala@gmail.com 
univ. dipl. psih. 

usposabljanje za supervizijo v 

vzgoji in izobraževanju 
   

2004                    

1401-11-SU/2004 

16. GOLJA Majda 040 631 700 majda.golja@gmail.com 

univ. dipl. psih.,spec. za 

supervizijo, supervizor II. v 

realitetni terapiji, višja 

svetovalka 

specializacija za supervizorje, 

usposabljanje za poučevanje in 

supervizijo teorije izbire, 

realitetne terapije in 

managementa 

   
2004                    

1401-9-SU/2004 

17. 
GREGORČIČ 

Helena 
031 278 815 hregorcic@gmail.com univ. dipl. ped. 

program usposabljanja za 

supervizijo, strokovnega dela, 

usposabljanje za supervizorjev 

II 

   
2008                     

1166-SU/2008 

18. GRMEK Franica 041 767 763 franica.grmek@kp.karitas.si 
univ. dipl. soc. del. 

samostojna svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje za supervizorje II 

   
2007                

1171-1/SU/2007 

19. 
GROŠELJ 

KOŠNIK Irena 
041 332 521 irena.kosnik@gmail.com 

univ. dipl. psih., spec. 

psihološkega svetovanja, 

višja svetovalka 

usposabljanje za supervizorja 

teorije izbire, realitetne terapije 

in managementa 

   
2004                    

1401-28-SU/2004 

20. 

HORVAT 

ŽNIDARŠIČ 

Zvonko 

031 606 066 horvatzvone@gmail.com soc. del., univ. dipl. teolog 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                    

1032-6-SU/2006 

21. HROVAT Marija 
01 723 40 51 

031 335 309 
majdahrovat50@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                       

1032-12-SU/2006 

mailto:simonagerencer@gmail.com
mailto:barbara.gogala@ess.gov.si;%20barbaragogala@gmail.com
mailto:barbara.gogala@ess.gov.si;%20barbaragogala@gmail.com
mailto:hregorcic@gmail.com
mailto:franica.grmek@kp.karitas.si
mailto:irena.kosnik@gmail.com
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

22. 
mag. HROVATIČ 

Danica 

01 542 40 04 

041 203 159 
danica.hrovatic@guest.arnes.si 

univ. dipl. soc., dipl. soc. 

del., magistrica znanosti, 

NLP praktik, samostojna 

svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                    

1032-1-SU/2006 

23. 
HROVATIČ 

Dubravka 

07 393 26 64 

041 235 759 
dubravka.hrovatic@gov.si 

univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka 

usposabljanje za supervizijo 

teorije izbire, realitetne terapije 

in managementa, program 

usposabljanja za supervizijo 

strokovnega dela, usposabljanje 

supervizorjev II 

   
2006 

566-3/SU/2005 

24. 

mag. HVALA 

CERKOVNIK 

Mojca 

01 427 25 52 

041 350 547 
hvalacerkovnikmojca@gmail.com 

dipl. soc. del., magistrica 

znanosti, spec. družinske 

dinamike 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006               

1032-1-SU/2006 

25. 
JAGODNIK 

Sabina 
041 531 096 sabjag@gmail.com 

univ. dipl. pedag., mag. sup., 

oseb. In org. svetovanja 

študijski program supervizija, 

osebno in organizacijsko 

svetovanje 

   
2018 

1385/2018-SZS/SU 

26. JEREBIC Drago 
03 492 55 80                

040 130 155 

drago.jerebic@blizina.si 

 

univ. dipl. teolog, spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja - 

zakonska in družinska terapija 
   

2007               

 1171-3/SU/2007 

27. JEREBIC Sara 
03 492 55 80 

040 130 155 
sara.jerebic@blizina.si 

dipl. upr. org., spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja - 

zakonska in  družinska terapija 
   

2014         

250/14-SZS/SUP 

 

28. 
JURGEC Daniela, 

spec. 
041 937 446 danila.jurgec@gov.si 

univ. dipl. soc. del., spec. 

menedž. v socialnem delu, 

samostojna svetovalka 

usposabljanje za supervizorje 

na področju socialnega varstva 

s poudarkom na preventivnih 

programih 

   
2004 

 1401-39-SU/2004 

mailto:danica.hrovatic@guest.arnes.si
mailto:dubravka.hrovatic@gov.si
mailto:jerebic@blizina.si
mailto:jerebic@blizina.si
mailto:danila.jurgec@gov.si
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

29. 
mag. KAPELJ 

Marinka 

01 434 93 88 

040 231 256 
marinka.kapelj@masicom.net 

prof. ped., magistrica 

znanosti 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006                   

1032-8-SU/2006 

30. 
mag. KLADNIK 

Tone 

05 625 09 00 

041 406 300 
drustvo.viharnik@siol.net 

univ. dipl. soc. del., magister 

znanosti, višji svetovalec 

usposabljanje za organizatorje 

mreže in supervizorje v skupini 

starih za samopomoč in 

intervizijo, program 

usposabljanja za supervizijo 

strokovnega dela, usposabljanje 

supervizorjev II 

   
2004 

 1401-38-SU/2004 

31. KNIFIC Branka 051 341 554 branka.knific@siol.net 
univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka 

usposabljanje za organizatorje 

mreže in supervizorje v skupini 

starih za samopomoč in 

intervizijo, program 

usposabljanja za supervizijo 

strokovnega dela, usposabljanje 

supervizorjev II 

   
2004 

 1401-37-SU/2004 

32. KOKOT Marjan 041 982 187 marjan.kokot@gov.si 
univ. dipl. soc., višji 

svetovalec 

usposabljanje za supervizorje 

na področju socialnega varstva 

- preventivni programi, različni 

pristopi za izvajanje 

supervizijske prakse 

   
2004                

1401-24-SU/2004 

33. KOLAR Urška 031 389 898 urska.kolar@dso-izlake.si univ. dipl. soc. del. 
program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-8/10/SUP 

34. 
dr. KOMPAN 

ERZAR Katarina 
040 370 228 

lia-

katarina.kompan@guest.arnes.si 

univ. dipl. psih., spec. 

zakonske in družinske 

terapije, doktorica znanosti 

usposabljanje za  supervizorja. - 

zakonska in družinska terapija 
   

2004                

1401-31-SU/2004 

mailto:marinka.kapelj@masicom.net
mailto:drustvo.viharnik@siol.net
mailto:branka.knific@siol.net
mailto:marjan.kokot@gov.si
mailto:urska.kolar@dso-izlake.si
mailto:lia-katarina.kompan@guest.arnes.si
mailto:lia-katarina.kompan@guest.arnes.si
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

35. dr. KOVAČ Jernej 
051 266 167 

031 482 111 
cistpm@gmail.com 

univ. dipl. ped.- andr., spec. 

zakonske in družinske 

terapije, doktor znanosti 

usposabljanje za supervizorja - 

zakonska in družinska terapija 
   

2005                  

 566-1SU/05 

36. KRAMAR Melita 
07 332 11 33 

031 489 309 
melita.kramar@zdi-nm-si 

dipl. del. terapevt, spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja - 

relacijsko družinska terapija 
   

2010 

559-7/10/SUP 

37. 
mag. KRANER 

Jolanda 
031 543 573 

 

info@kairos.si 

univ. dipl. teolog., spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja - 

relacijsko družinska terapija 
   

2009 

1144-3-SU/2009 

38. 
KRIŽNIK NOVŠAK 

Andreja 

07 816 12 47                

031 654 671 
andreja.kriznik-novsak@gov.si 

univ. dipl. psih.,spec. 

psihološkega svetovanja 

usposabljanje v supervizijski 

stopnji za vedenjsko in 

kognitivno terapijo 

   
2005 

566-10SU/2005 

39. LENARČIČ Mira 05 754 22 01 - 

dipl. soc. del., spec. za delo 

z družino, samostojna 

svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006 

1032-20-SU/2006 

40. 
dr. LESKOŠEK 

Vesna 

01 540 75 79                  

040 286 715 
vesna.leskosek@guest.arnes.si 

univ. dipl. ped., soc. del., 

doktorica znanosti, višja 

svetovalka 

program TEMPUS - duševno 

zdravje v skupnosti 
   

2006 

566-12-SU/2005 

41. 
LUZAR Emilija  

Ema 

07 393 32 44                 

041 738 318 
vdcema@siol.net 

univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006 

1032-4-SU/2006 

42. 

mag. 

MAJCENOVIČ 

Polonca 

031 463 164 polonca@dc-mir.si 

univ. dipl. teologinja, mag. 

znanosti s področja 

zakonske in družinske 

terapije  

usposabljanje za supervizorja 

po relacijsko družinskem 

modelu 

   
2018 

1389/2018-SZS/SU 

mailto:andreja.kriznik-novsak@gov.si
mailto:vesna.leskosek@guest.arnes.si
mailto:vdcema@siol.net
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

43. 
MAKSIMOVIĆ 

Zoran 
031 314 672 drustvo.pd@guest.arnes.si univ. dipl. psiholog 

usposabljanje za integrativno 

supervizijo 
   

2011 

464/11/SUP 

44. 
MAKSIMOVIĆ 

Odiseja 

01 200 21 24 

031 212 569 
odiseja.maksimovic@gov.si univ. dipl. soc. delavka 

program usposabljanja za 

supervizorje 
   

2013 

332/13-SZS/SUP 

45. 
MATJANEC 

Danica 

02 655 25 11                  

051 651 918 
matjanec.danica@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka 

usposabljanje za organizatorje 

mreže in supervizorje v skupini 

starih za samopomoč in 

intervizijo, program 

usposabljanja za supervizijo 

strokovnega dela, usposabljanje 

supervizorjev II 

   
2004 

1401-15-SU/2004 

46. MIRT ČAMPA 
Vesna 

041 989 196 vesna@sredljubljana.com 
univ. dipl. psih., zakonska in 

družinska terapevtka 

usposabljanje za supervizorja 

po  relacijsko družinskem 

modelu 

   
2018 

1388/2018-SZS/SU 

47. 
mag. MOŽINA 

Miran 

01 568 25 41 

041 748 812 
miranmozina.slo@gmail.com 

dr. medicine, spec. 

psihiatrije, magister znanosti, 

učitelj in supervizor za 

kibernetično psihoterapijo ter 

družinsko terapijo 

terapevtska šola za supervizijo 

in poučevanje kibernetične 

psihoterapije ter družinske 

terapije 

   
2004                

1401-30-SU/2004 

48. NEMANIČ Boštjan 031 636 596 info@kairos.si 

univ. dipl. teolog,                                         

spec. zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za delo 

supervizorja - relacijsko 

družinska terapija 

   
2010                

 559-2/10/SUP 

49. NOVAK Metoda 
040 561 307 

041 382 881 
metoda.novak@vdc.si 

univ. dipl. soc. del., 

samostojna svetovalka 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2018 

1391/2018-SZS/SU 
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

50. 
PADEŽANIN 

LAVUGER 

Suzana 

 

02 234 97 11 

 

suzana.padezanin-

lavuger@guest.arnes.si 

univ. dipl. psih., NLP master 

practic, NLP coach 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2005                   

559-10/10/SUP 

51. 
dr. PAHOLE 

Marinka 
041 797 955 paholemar@gmail.com 

prof. ped., doktorica 

znanosti, terapevtski 

program za psihodramo 

klasična psihodrama - metoda 

dela 
   

2006 

1401-26-SU/2004 

52. 
PALČIČ BUBNIČ 

Mirjana 
041 453 044 strunjan.sto@siol.net 

univ. dipl. soc. del., višja 

svetovalka, psihoterapevtka 

realitetne terapije 

usposabljanje za supervizorje 

realitetne terapije 
   

2007 

1171-2/SU/2007 

53.  PEČJAK Lan 051 364 169 lan.pecjak@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., 

psihoterapevt, psihodinamski  

supervizor  

izobraževanje za 

psihodinaskega supervizorja 
   

2018 

1390/2018-SZS/SU 

54. 
mag. PEGAN 

Vladimir 
041 740 911 vladopegan@gmail.com 

univ. dipl. soc., magister 

znanosti, NLP trener, DVNP, 

NLP coach 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-15/10/SUP 

55. PEKLAJ Jože 01 519 22 09 peklajev@gmail.com 
univ. prof. def., terapevt 

izkustvene družinske terapije 
Kemplerjeva družinska terapija    

2004 

1401-8-SU/2004 

 

56. PERKOVIĆ Marija 

 

031 324 210 

 

mica.perkovic@gmail.com dipl. soc. del. 
program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-13/10/SUP 
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

57. 
PERŠE JURETIČ 

Mateja 
031 832 878 mateja.perse@gmail.com 

univ. soc. del., spec.  

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za supervizorja  -  

relacijsko družinska terapija 
   

2013             

 331/13-SZS/SUP 

58. 
dr. PODGORNIK 

Nevenka 
040 849 049 nevenka.podgornik@gmail.com 

dipl. soc. del., doktorica 

znanosti, psihoterapevtka 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010                   

559-6/10/SUP 

59. 
dr. POLAJNER 

Bogdan 
041 798 046 bogdan.polajner@zbps.si 

univ. dipl. psiholog, doktor 

znanosti, bonding 

psihoterapevt 

usposabljanje za supervizorja -

bonding psihoterapija 
   

2012            

307/12/SUP 

60. 
POPOVIČ  

Tatjana 
031 640 257  tatjana.popovic@guest.arnes.si dipl. spec. ped. 

usposabljanje za transakcijsko 

analizo in superivzijo 
   

2004                   

1401-42-SU/2004 

61. 
mag. POTOČNIK 

Irena 
040 833 037 irena.potocnik1@gov.si 

dipl. soc. del., magistrica 

znanosti 

usposabljanje za organizatorje 

mreže in supervizorje v projektu 

skupin starih za samopomoč 

   
2005                

566-2-SU/2005 

62. 
PRAŠNIKAR 

Tatjana 
041 287 851 tatjana.prasnikar@gmail.com univ. dipl. soc. delavka 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2016 

1129/2016-SZS/SUP 

63. 
mag. PRAŽNIKAR 

Irena 
031 416 409 

irena.praznikar@outlook.com, 

praznikari@gmail.com 

univ. dipl. soc., magistrica 

znanosti 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-3/10/SUP 

64. 
PROŠT Zmaga 

05 395 53 26                  

041 287 806 
zmaga.prost@gamil.com 

univ. dipl. psih., NLP praktik, 

višja svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006 

1032-3-SU/2006 

65. PUCELJ Bojan 041 521 678 b.pucelj@siol.net 

univ. dipl. soc., učitelj in 

supervizor transakcijske 

analize 

terapevtska šola za poučevanje 

in supervizijo  transakcijske 

analize 

   
2004                

1401-27-SU/2004 

mailto:vdc@center-db.si%20tatjana.popovic@guest.arnes.si
mailto:irena.potocnik1@gov.si
mailto:irena.praznikar@outlook.com
mailto:b.pucelj@siol.net
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

66. 
PUDGAR Irena 

02 821 76 01                  

040 581 316 
irena.pudgar@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., 

samostojna svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   

 

2006 

1032-15-SU/2006 

 

67. RAHNE 

MANDELJ Tina 

01 200 67 60                

041 395 521 
tina.rahne@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za delo 

supervizorja - relacijsko 

družinska terapija 

   
2008 

1166-1-SU/2008 

68. mag. RAMOVŠ 

Ksenija 

01 433 93 01 

051 321 644 
ksenija.ramovs@guest.arnes.si 

dipl. soc. del., magistrica 

znanosti, samostojna 

svetovalka 

usposabljanje za organizatorje 

mreže medgeneracijskih 

programov za kakovostno 

starost in  supervizijo,  

usposabljanje za supervizijo v 

programu Eurose, Leonardo da 

Vinci 

   
2005 

566-5-SU/2005 

69. 
ROTAR Miha 041 715 881 miha.rotar@elkatv.si 

univ. prof. def. za MVO in 

domske pedagogike, 

terapevt realitetne terapije, 

vedenjska in kognitivna 

terapija I, višji svetovalce  

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2013 

  330/13-SZS/SUP 

70. 
dr. ROŽIČ Tatjana 

01 256 61 53 

041 909 571 
tatjana-rozic@yahoo.com 

dipl. soc. del., doktorica 

znanosti, spec. zakonske in 

družinske terapije, 

samostojna svetovalka 

usposabljanje za supervizijo -

zakonska in družinska terapija 
   

2004 

1401-29/SU/2004 

mailto:tina.rahne@gmail.com
mailto:ksenija.ramovs@guest.arnes.si
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

71. dr. SIMONIČ 

Barbara 

040 626 887 barbara.simonic1@guest.arnes.si 

univ. dipl. teolog, doktorica 

znanosti, spec. zakonske in 

družinske terapije 

usposabljanje za supervizorja - 

relacijsko družinska terapija 
   

 

2009 

1144-2-3-SU/2009 

 

 

72. 
mag. SMONKER 

Tea 
040 226 045 tea.smonker@gmail.com 

univ. dipl. soc. del., 
magistrica znanosti, NLP 
master praktik, kouč, višja 

svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2016 

1130/2016SZS/SUP 

73. STARE RAVNIK 

Branka 

040 289 118 branka.ravnik@gmail.com 
univ. dipl. psih.,  

višja svetovalka 

usposabljanje za supervizorje 

na področju socialnega dela s 

poudarkom na preventivnih 

programih 

   
2004 

1401-22-SU/2004 

74. 
mag. ŠERUGA 

Carmen 
040 514 060 carmen.seruga@gov.si 

univ. dipl. soc. del.,  

magistrica znanosti,  spec. 

menedžmenta  

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-11/10/SUP 

75. 
dr. ŠKERJANC 

Jelka 
040 212 235 jelka.skerjanc@fsd.uni-lj.si 

dipl. soc. del.,  

doktorica znanosti 

program TEMPUS - duševno 

zdravje v skupnosti 
   

2004 

1401-34-SU/2004 

76. ŠKORC Zorica 
04 513 90 50 

041 716 477 
           zorica.skorc@email.si soc. del. 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje supervizorjev II 

   
2006 

1032-19-SU/2006 

77. TORKAR Matej 031 736 364 torkarm@gmail.com 

univ. dipl. psih.,  spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za  supervizorja. - 

zakonska in družinska terapija 
   

2010 

559-4/10/SUP 
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

78. 
TOŠ KOREN 

Irena 
041 984 354 irena.tos.koren@gmail.com 

univ. dipl. psih., spec. 

psihološkega svetovanja 

usposabljanje za vedenjsko in 

kognitivna terapijo - suprvizijska 

stopnja    

   
2005 

566-6-SU/2005 

79. VERBIČ Marija 

 

02 234 58 00 

 

info@dc-mir.si 

prof. soc. ped., spec. 

zakonske in družinske 

terapije 

usposabljanje za delo 

supervizorja - relacijsko 

družinska terapija 

   
2009 

1144-SU/2009 

80. 
dr. ZAVIRŠEK 

Darja 

 

041 973 333 

 

darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si 
univ. dipl. soc., doktorica 

znanosti, red. prof. 

program TEMPUS - duševno 

zdravje v skupnosti 
   

2004 

1401-5-SU/2004 

 

81. 
mag. ZIDAR 

Romana 
031 327 697 romana.zidar@fsd.uni-lj.si 

univ. dipl. soc. del., 

magistrica znanosti 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-9/10/SUP 

 

82. 
ZIMŠEK KRALJ 

Danijela 
02 234 75 70 danijela.zk@skupine.si 

univ. dipl. soc. del.,  

višja svetovalka 

program usposabljanja za 

supervizijo strokovnega dela, 

usposabljanje za supervizorje II 

   
2009 

1144-5-SU/2009 

83. 
mag. ZOREC 

Melita 

03 573 31 10 

031 662 774 
melita.zorec@dso-vic.si 

univ. dipl. soc. del., 

magistrica znanosti 

program usposabljanja za  

supervizijo, usposabljanje za 

supervizorje II 

   
2006 

1171-6/SU/2007 

84. 
mag. ŽNIDAREC 

DEMŠAR Simona 
041 929 935 simonademi@siol.net 

univ. dipl. soc. del., 

magistrica znanosti 

program usposabljanja 

supervizorjev 
   

2010 

559-14/10SUP 
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Št. Priimek in ime 

 

Telefonska 

številka 

Elektronski naslov Strokovna izobrazba 
Izobrazba za področje 

strokovnega dela 

 

Področje strokovnega dela 

 Leto in opr. št. izdane 

licence 

Storitve Programi 

Javna 

poobla- 

stila 

84. 
mag. ŽVIKART 

Anica 

 

041 994 661 

anka-zvikart@t-1.si 

 info@sios.si 

univ. dipl. soc. del., 

magistrica znanosti, višja 

svetovalka 

usposabljanje za supervizijo na 

področju socialnega dela z 

družino, usposabljanje 

supervizorjev II 

   
2004 

1401-3-SU/2004 

 

 

  

mailto:anka-zvikart@t-1.si

