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IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV NAZIVA SVETOVALEC 
REALITETNE TERAPIJE(SRT)  

 
Namen: 
Formalno izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije se izvaja preko 
Evropskega inštituta za realitetno terapijo (EIRT). Izobraževanje je usklajeno z 
izobraževalnimi standardi Evropske asociacije za realitetno terapijo (EART) in Inštituta 
Williama Glasserja (WGI). Izobraževanje traja  4 leta v skupnem številu najmanj 1098 ur in 
je namenjeno tistim osebam, ki že delajo kot svetovalci in tistim, ki želijo pridobiti 
kompetence za opravljanje svetovalnega dela.  

 
Pogoj: 
Pogoj za vključitev je  visoka izobrazba predvsem humanistične usmeritve, po novem sistemu 
bakalaureat (psihologija, medicina, socialno delo, pedagodika, sociologija, teologija,…) ali 
ekvivalent ter delo z ljudmi (svetovanje, vodenje ali poučevanje). Pogoje izpolnjujejo tudi 
osebe, ki nimajo izobrazbe humanistične usmeritve, vendar imajo dolgoletne delovne 
izkušnje na področju svetovanja. 

 
Način organizacije in vsebina: 
Med štiriletnim izobraževanjem udeleženci sledijo programu, ki obsega najmanj 1098 ur in 
vsebujejo naslednje elemente: 
 
Teoretične vsebine in prakticiranje svetovalnih veščin, najmanj   540 ur 
Supervizirana svetovalna praksa, najmanj                            126 ur 
Osebna izkušnja, najmanj                                182 ur 
Praksa z različnimi težavami svetovancev, najmanj            250 ur 
 
Izobraževanje se deli v dve fazi. V izobraževanju ločimo organizirane vsebine, ki jih 
organizira Inštitut za realitetno terapijo, med katere uvrščamo seminarje in praktikume ter 
aktivnosti izven organiziranih vsebin, za katere so udeleženci izobraževanja odgovorni sami. 
Prva faza  vsebuje 3 štiridnevne treninge in 16 enodnevnih treningov (praktikumi). Druga 
faza vsebuje 4 štiridnevne seminarje, 8 dvodnevnih treningov (praktikumi) in štiridnevni 
zaključek izobraževanja. 

 
Vodenje:  
Izobraževanje vodijo akreditirani učitelji Inštituta za realitetno terapijo. 
 

Prijava : 
Po razpisu na spletni strani Inštituta za realitetno terapijo. 

 
Cena izobraževanja: 
Izobraževanje se izvaja v skladu z veljavnim cenikom EIRT. EIRT si pridržuje pravico 
spreminjanja cen. 
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Struktura izobraževanja za svetovalce realitetne terapije 
 

Prva faza      

Organizirane oblike izobraževanja  
                                                                                                   

Začetni intenzivni trening                                         4 dni –          30 ur                                                     
Začetni praktikumi                                       8  praktikumov  –          60 ur                                  

                                                                                                                                                 I. faza                        
Nadaljevalni intenzivni trening                                   4 dni     –          30 ur                                                 

Nadaljevalni praktikumi                                8  praktikumov  –          60 ur             210 ur                 
 

Zaključek  I. faze                                                        4 dni     –          30  ur                

                                                                  
Druga faza    
 

Organizirane oblike izobraževanja                                                                                                     
 

3. letnik 

Seminar: TI/RT  in  psihološki problemi  I.                 4  dni    –           30 ur                                                                   
Praktikum I.                                                    4 praktikumi    –           30 ur                                                                      

Seminar: TI/RT in psihološki problemi II.                    4 dni    –           30 ur                                                                  
Praktikum II.                                                   4 praktikumi    –           30 ur                                                                                                        

 
4.letnik                                                                                                                   II. faza 

Seminar: TI/RT  in delo s skupino I.                           4  dni    –           30 ur                                                                   

Praktikum I.                                                    4 praktikumi    –           30 ur              270  ur                                                        
Seminar: TI/RT in delo s skupino II.                             4 dni    –           30 ur                                                                  

Praktikum II.                                                   4 praktikumi    –           30 ur                                                                                                        
 

Zaključek II. faze                                                      4 dni     –           30  ur                
 

Zahtevane dodatne  aktivnosti – obe fazi  
   

Pisni  primeri – 6 na začetnih praktikumih (3ure / 1 primer)              18 ur 

Pisni  primeri  – 6 na nadaljevalnih praktikumih (5 ur / 1 primer)           30 ur 
Supervizirane študije primerov – 3 v 3.letniku  (10 ur/ 1 študij primera)  30 ur         

Supervizirane študije primerov – 3 v 4. letniku (10 ur / 1 študij primera)            30 ur        I.+II. faza 
Analiziranje literature in priprava prezentacije                                                120 ur          

Vrstniške skupine  (16 ur letno  / 4 leta)                                                          64 ur        368 ur 
Individualna srečanja s supervizorjem  (9 ur letno /4 leta)                                 36 ur 

Druge osebne izkušnje: (dnevnik, portfolio, osebni načrt razvoja)                       40 ur   

                                                                                            
Praksa s svetovanci                                                                                    250 ur                  
 
 

Skupaj                                                                                                 1098 ur  
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Vsebine, oblike in število ur izobraževanja iz RT v obeh fazah 
 

 
Vsebina  

 
                      Oblike 

 
   Ure 

 
Teorija in 
razvijanje 
svetovalnih 
spretnosti  

Obisk predavanj, priprava in izvedba predavanj, 
prebiranje literature, diskusije, analize, igranje vlog 
in vaja skozi organizirane aktivnosti.  
(BIT, AIT, Zak. I., 4 seminarji II. faze, BP, AP, P, 
Zak.II. ) in dodatne aktivnosti (literatura)                                 

 
420 +120 
  
    540 

 
 
Supervizirana 
praksa 
  

 
Individualna supervizija skozi dodatne aktivnosti 
(pisni primeri na AP in vodene študije primerov na P 
I.- II. in individualne ure s supervizorjem)  
    

 
    
 
    126 
      

 
 
 
Osebne izkušnje 
  

Osebna izkušnja (igre vlog, tematske skupine teorije 
izbire) vaje, samopresoja, skupinska samopresoja 
napredovanja skozi organizirane aktivnosti (pisni 
primeri; osebna terapija; intervizijska (vrstniška) TI 
skupina; druge osebne izkušnje – dnevnik, portfolio, 
akcijski načrt osebne rasti)  
 

 
    
60 + 122 
 
    182 
     

 
Praksa s 
svetovanci 

Praksa je osnova za pridobivanje izkušenj in poteka 
vse od začetka pa do zaključka izobraževanja.  
 

   
    250  

 
 
 
Struktura dodatnih aktivnosti izven organiziranega usposabljanja  
 
Pisni primeri – 6 v 1. letniku (3 ure/1 primer)                                         18 ur 
Pisni primeri in študije primerov – 6 v 2. let.  (5 ur / 1 študija primera)      30 ur 
Supervizirane študije primerov – 3 v 3. letniku  (10 ur / 1 študija primera)          30 ur                     
        
Supervizirane študije primerov – 3 v 4. letniku  (10 ur / 1 študija primera)          30 ur                       
                            
Analiza prebrane literature in priprava predstavitev                                120 ur 
Intervizijska (vrstniška) TI skupina  (16 ur letno / 5 let)                            64 ur 
Individualna srečanja s supervizorjem (9 ur letno /4 leta)                         36 ur 
Ostale osebne izkušnje: (dnevnik, portfolio, akcijski načrt za osebno rast)  40 ur                                                                                               
Praksa s svetovanci         250 ur          
                                                                                            Skupaj :618 ur 
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POTEK IZOBRAŽEVANJA  
 

I. faza 
 

I. faza predstavlja Osnovno izobraževanje  iz realitetne terapije in je razdeljena na tri 
stopnje. 

I. stopnja izobraževanja iz realitetne terapije zajema: 

   Začetni intenzivni trening  (4 - dnevni seminar) 

   Začetne praktikume (najmanj 8 enodnevnih srečanj) 

Namen I. stopnje izobraževanja je: 

1. s predavanji, vajami, igrami vlog in diskusijami udeležencem predstaviti in razložiti 
teorijo izbire kot pogled na delovanje človeka in odnose med ljudmi, na katerem sloni 
realitetna terapija kot metoda svetovanja in psihoterapije, Glasserjeva kakovostna 
šola kot način poučevanja ter kakovostno vodenje kot način vodenja ljudi (Začetni 
intenzivni trening);      

2. preko izkušenj v vsakdanjem osebnem in poklicnem življenju in preko izkušenj v 
učni skupini praktikuma  udeležencem  omogočiti  vnašanje  idej  teorije  izbire  v 
lastni pogled  na delovanje človeka  in na pomen odnosov  ter s tem tudi dvigovanje 
kakovosti  življenja. TI se ne da  uspešno  uporabljati  v poklicni  praksi,  če  ne 
postane del naših prepričanj in če je ne uporabljamo  za  razumevanje in krmarjenje 
svojega življenja (Delo na praktikumih). 

Ker imamo ljudje različne izkušnje in poglede na življenje in nam ideje teorije izbire 
niso enako blizu, niti nimamo enakih možnosti za preverjanje teh idej v vsakdanjem 
osebnem in poklicnem življenju, potrebujemo za utrjevanje obravnavanih vsebin 
različno časovno obdobje. Dosedanje izkušnje kažejo, da je za zaključek I. stopnje 
izobraževanja in izpolnitev vseh standardov, ki so zapisani v Programu Inštituta 
Williama Glasserja, potrebno najmanj eno leto. Udeleženec ima na voljo toliko časa, 
kolikor mu je potrebno za pridobitev ustreznega znanja, razumevanja in izkušenj. Za 
napredovanje lahko izkoristi možnost obiska dodatnih praktikumov in individualne 
supervizije. Pri tem ni vezan na skupino, s katero je zaključil začetni trening 
izobraževanja. 

Preden pričnemo uporabljati teorijo izbire pri svetovanju ali psihoterapiji, vodenju ali 
poučevanju, je potrebno njeno razumevanje najprej vnesti v naše vsakdanje 
življenje. S postopnim učenjem in vsakodnevnim preverjanjem prepričanj teorije 
izbire skozi lastno izkušnjo postajajo ta prepričanja tudi naša.  Ker je učenje 
dolgotrajen proces, ne moremo pričakovati, da bomo že v tej fazi izobraževanja 
sprejeli vsa prepričanja teorije izbire. 
 
I. stopnja izobraževanja se zaključi takrat, ko udeleženec v pogovoru s svojim 
supervizorjem ugotovi, da je razvil pogled na človeka v skladu z idejami teorije izbire 
in to lahko utemelji z lastnimi izkušnjami, da si s teorijo izbire pomaga pri razvijanju 
kvalitetnih odnosov v svojem življenju in to razloži s konkretnim primerom in 
dosežkom tako na osebnem kot poklicnem področju. Tako pripravljen prestopi na II. 
stopnjo izobraževanja. 



5 

 

II. stopnja izobraževanja iz realitetne terapije zajema: 
Nadaljevalni intenzivni trening  (4 - dnevni seminar) 

Nadaljevalne praktikume (najmanj 8 enodnevnih srečanj) 

 
Namen II. stopnje izobraževanja je: 
 
1. s predavanji, vajami, igrami vlog in diskusijami udeležencem predstaviti in 

razložiti možnosti  uporabe idej teorije izbire v praksi  realitetne terapije ali 
vodenja in poučevanja  (Nadaljevalni intenzivni trening);  

2. omogočiti udeležencem uporabo idej teorije izbire pri svetovalnem delu ali na 
drugih področjih, na katerih udeleženci že delujejo, razvijanje svetovalnih  veščin 
oziroma veščin vodenja ter nadaljevanje osebnega razvoja preko izkušenj v učni 
skupini praktikuma ter   vsakdanjem osebnem in  poklicnem življenju (Delo na 
praktikumih). 

 

II. stopnja izobraževanja je zaključena takrat, ko udeleženec v pogovoru s svojim 
inštruktorjem ugotovi, da je njegov razvoj dosegel stopnjo, ko lahko prestopi na III. 
stopnjo in zaključi osnovno izobraževanje.  

 
 
III. stopnja izobraževanja iz realitetne terapije zajema:  

Zaključek  (4 - dnevno srečanje) 

 

Namen III. stopnje izobraževanja je : 
 
s predavanji, diskusijami,  igrami vlog, dajanjem vrnitvenih sporočil, predvsem pa z 
aktivnim sodelovanjem v skupini in razvijanjem kakovostnih medsebojnih odnosov 
udeležencem omogočiti razumevanje teorije izbire in njeno uporabo tudi na zahtevni 
ravni odnosov med udeleženci, med posameznikom in učiteljem ter med učiteljem in 
skupino. 
 

III. stopnja izobraževanja je zaključena takrat, ko udeleženec v pogovoru s svojim 
inštruktorjem ugotovi, da je njegov razvoj dosegel stopnjo, ko lahko pri svojem delu, 
za katerega je tudi sicer kvalificiran, ideje TI neodvisno aplicira v svetovanju ali 
vodenju.  

 
 
 

II. faza 
 
Po zaključeni I. fazi izobraževanja lahko udeleženci nadaljujejo izobraževanje v II. 
fazi, ki vsebuje Osnovni program, ki je dostopen vsem zainteresiranim  in 
Specializirani program za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije (SRT). 
 



6 

 

 
Osnovni program  
Osnovni program traja 2 leti. Njegov namen je omogočiti udeležencem, da s 
predavanji, vajami, igrami vlog in diskusijami, vezanimi na specifične vsebine, 
spoznajo več možnosti za vnašanje teorije izbire v svetovalno  prakso. Osnovni 
program je namenjen tudi udeležencem, ki so se odločili za Specializirani program za 
pridobitev naziva učitelj realitetne terapije.  
 
 
I. študijsko leto je tematsko vezano na težave, s katerimi prihajajo klienti na 
terapijo; psihosomatske težave, duševne težave, odvisnosti, težave v partnerskem 
odnosu, vzgojne težave in krizne intervencije. 
 
Organizirana sta dva štiridnevna seminarja. Udeleženci na seminarju na osnovi 
predznanj in osebnih izkušenj,  pridobljenih na prvi fazi izobraževanja, poglabljajo 
razumevanje in pridobivajo nova znanja. Razumevanje klientovih težav v luči teorije 
izbire je predpogoj za kasnejše prakticiranje realitetne terapije svetovanja. 
 
II. študijsko leto je posvečeno skupinskemu delu, vodenju skupin, TI skupinam in 
ter skupinski realitetni terapiji svetovanju. 
 
Organizirana sta dva štiridnevna seminarja. Na seminarju udeleženci na osnovi 
predhodnih znanj o skupini in njenih zakonitostih skozi izkustveno učenje poglabljajo 
razumevanje in pridobivajo nova znanja o skupini v luči teorije izbire, ki jih kasneje 
uporabljajo pri vodenju skupin, organizaciji  TI skupin ter skupinski realitetni terapiji 
svetovanju.  
 
 
Specializirani program za pridobitev naziva SRT poteka istočasno in zajema: 
 
a.) Praktikumi I (najmanj 4), ki so organizirani v obliki dvodnevnih srečanj in 
vsebinsko sledijo prvemu študijskemu letu Osnovnega programa. Namenjeni so 
prakticiranju in pridobivanju svetovalnih veščin, vezanih na delo s posameznikom, 
parom in družino. Praktikume vodi trener. 
 
b.) Praktikum II (najmanj 4), ki so organizirani v obliki dvodnevnih srečanj in 
vsebinsko sledijo drugemu študijskemu letu Osnovnega programa. Namenjeni so 
prakticiranju  in pridobivanju  svetovalnih veščin, veščin vodenja in svetovalnih veščin 
,potrebnih za delo s skupino. Praktikume vodi trener. 
 
c.) Aktivnosti izven organiziranih vsebin se odvijajo pod supervizijo. Aktivnosti 
izven organiziranih vsebin so: študij literature, individualna supervizija, osebna 
izkušnja kot: pisanje dnevnika, portfolio, akcijski načrt osebnega napredovanja, 
intervizijske (vrstniške) TI skupine in svetovalna praksa. 
 
Napredovanje v II. fazi je tako kot v I. fazi individualno. Udeleženci napredujejo v 
skladu z lastnimi možnostmi. Da bi udeleženci čimveč pridobili od organiziranih 
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vsebin, je pomembno, da se vzporedno vključujejo tudi v aktivnosti izven 
organiziranih vsebin. 
Prehod kandidata iz enega letnika izobraževanja v drugega poteka na podlagi 
koverifikacije s trenerji, ki vodijo praktikume in individualno supervizijo študij 
primerov. 
 
Študij literature in priprava predstavitev  
Poleg Glasserjevih knjig se priporoča branje literature iz področja TI/RT ter knjige in 
materiale, vsebinsko vezane na posamezne specifične teme v prvem in drugem 
letniku (psihosomatika, psihoze, odvisnosti, skupinsko delo, etika, pregled različnih 
psihoterapevtskih pristopov itd.) Udeleženci že v I. fazi izobraževanja uporabljajo 
TI/RT literature za pripravo in izvedbo prezentacije na praktikumu. Iz prebrane 
literature si delajo zapise in po potrebi le te predelajo z odrejenim učiteljem, 
supervizorjem. 
Udeležencem se za študij literature v času izobraževanje prizna najmanj 120 ur. 
Študij literature v indeksu podpisuje vodja praktikuma v II. fazi na osnovi spiska in 
zapisov preštudirane literature, ki jih udeleženec predloži. Udeleženci, ki nimajo 
bakalaureata humanistične smeri, so dolžni predelati literaturo, ki jim je določena na 
osnovi individualnega programa, in to ustrezno dokumentirati. 
 
Pisni primeri  v I. fazi izobraževanja 
V izobraževanju je pisanje  način izkustvenega učenja. Pisni primeri so sestavni del 
individualne supervizije. V I. fazi udeleženci s svojimi primeri (skupaj 12) elaborirajo 
izkušnje iz osebnega življenja (6 pisnih primerov) ter izkušnje pri delu s klienti (6 
pisanih primerov). Pri pisanju primerov kandidatu pomaga supervizor praktikuma, ki  
ga usmerja in supervizira njegovo delo. Za izdelavo pisnih primerov v I. fazi 
izobraževanja se udeležencem prizna 48 ur. Pisne primere v indeksu podpisuje 
supervizor praktikuma. 
 
Študije primerov v II. fazi izobraževanja 
Tudi na drugi stopnji je potrebno pripraviti 3 pisne študije primerov v prvem 
študijskem letu ter 3 pisne študije primerov v drugem študijskem letu. Študije 
primerov tematsko sledijo praktikumom. Udeleženci v II. fazi izberejo študijo primera 
na osnovi predhodne konzultacije s trenerjem. Študija primera v tej fazi je 
sestavljena iz analize svetovančevih težav skozi teorijo izbire in podrobnega opisa 
poteka  svetovanja skozi več zaporednih srečanj, iz katerih se vidi razvoj odnosa med 
svetovancem in svetovalcem in svetovančev napredek. Trener, ki vodi praktikum, je 
med pripravo prve študije primera na razpolago udeležencu za konzultacijo in pomoč. 
Študija primera je sestavni del kasnejšega individualnega treninga in  supervizije, ki 
jo kandidat opravi z istim ali drugim izbranim trenerjem,  s katerim nadaljuje delo na 
študijah primera. Za izdelavo pisnih primerov v II. fazi se udeležencem prizna 60 ur. 
Študije primerov v indeksu podpisuje trener, s katerim je kandidat delal individualni 
trening in supervizijo. 
 
Individualni trening in supervizija 
Individualni trening in supervizija se začneta že v  I. fazi izobraževanja in trajata vse 
do zaključka izobraževanja.  Udeleženci imajo možnost delati individualno na  
študijah primerov. V I. fazi to delo opravja vodja praktikuma, v II. fazi  pa si  trenerja  
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udeleženec lahko izbere iz ponujene liste IRT. Individualna supervizija v prvi fazi 
temelji na pisnih primerih iz vsakdanjega življenja in prakse udeleženca, v drugi fazi 
pa na študijah primera. Za vsak pisni primer ali študijo primera imajo udeleženci na 
razpolago najmanj 1,5 ure individualnega dela s supervizorjem oz. trenerjem. 
Individualni trening in supervizija v II. fazi  ni vključena v ceno izobraževanja. Plačuje 
se posebej po usklajeni ceni. Individualno supervizijo v indeksu podpisuje supervizor 
praktikuma v I. fazi ter izbrani trener v II. fazi izobraževanja. 
V primeru, da kandidatu med  prakso s klienti ni zagotovljena supervizija ali 
potrebuje več podpore in pomoči, si za svoje potrebe lahko dodatno izbere 
supervizorja po lastni izbiri. 
 
Ostale osebne izkušnje: (akcijski načrt, dnevnik, portfolio)     
 
Poleg naštetih osebnih izkušenj udeleženci na začetku izobraževanja v I. fazi 
pripravijo akcijski načrt osebne rasti, ki vsebuje vsaj dva pomembna odnosa, ki ju bo 
izboljšal s pomočjo TI. Zapišejo načrt in spremljajo realizacijo le-tega, kar zapisujejo 
v dnevnik osebnega napredka. V dnevnik naj bi zapisovali tudi druga pomembna 
spoznanja, zbirali pa naj bi tudi pomembne dokumete in tako izdelali svoj portfolio. 
Med štiriletnim izobraževanjem udeleženci posvetijo najmanj 40 ur svojega časa 
temu načinu učenja. Akcijski načrt, dnevnik in portfolio so osnova za samopresojo, ki 
jo udeleženci opravijo na zaključku izobraževanja. Opravljene ure drugih osebnih 
izkušenj v indeksu podpisuje supervizor, ki vodi praktikum. 
 
Intervizijske (vrstniške) TI skupine  
V začetku izobraževanja je udeležencem kot standard  izobraževanja predstavljeno  
srečevanje s sovrstniki med praktikumi brez prisotnosti supervizorja. Ta srečanja 
imenujemo vrstniške TI skupine. Na njih imajo udeleženci možnost deliti svoje 
izkušnje, učiti se TI drug od drugega ter izboljšati odnos. Sodelovanje med člani 
skupine je pomembna osebna izkušnja. Na teh srečanjih se udeležencem velikokrat 
porodijo pomembna vprašanja, ki jih potem lahko predelajo skupaj s supervizorjem. 
V času štiriletnega izobraževanja se od kandidatov zahteva, da opravijo najmanj 64 
ur dela v vrstniški skupini. O poteku in dogajanju na srečanjih delajo zapise, na 
osnovi katerih jim opravljene ure v indeks podpisuje supervizor, ki vodi praktikum. 
 
Praksa s svetovanci  
Material za učenje in pisanje študij primerov udeleženci črpajo iz  prakse, za kar 
potrebujejo najmanj 250 ur dela s svetovanci. To je študijska praksa, ki jo je 
potrebno opraviti in za katero so udeleženci odgovorni sami. Prakso lahko opravljajo 
v svojih službah ali v drugih institucijah ali organizacijah, ki nudijo pomoč ljudem v 
obliki  svetovanja. Pomembno je, da je v teh organizacijah zagotovljena supervizija. 
V kolikor supervizija ni zagotovljena, lahko udeleženci izberejo supervizorja iz našega 
izobraževanja.  
 
Predstavitev  kompetentnosti 
Predstavitev kompetentnosti predstavlja zaključek izobraževalnega programa za 
pridobitev naziva SRT. Ko udeleženci opravijo vse obveznosti, tako organizirane kot 
neorganizirane vsebine izobraževanja in pridobijo priporočila svojih učiteljev, se 
pričnejo pripravljati za zaključek izobraževanja.  
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Predstavitev kompetentnosti opravijo udeleženci v skupini z ostalimi udeleženci ter 
supervizorji, ki izvajajo izobraževanje. Predstavitev temelji na študiji primera, ki je 
zaključno delo udeleženca izobraževanja. Predstavitev je organizirana kot štiridnevna 
delavnica. Za pripravo svoje predstavitve udeleženec z liste trenerjev izbere svojega 
mentorja. V zaključni predstavitvi udeleženec poda svoj profesionalni življenjepis in 
elaborira svoje delo s svetovancem, odgovarja na postavljena vprašanja kolegov in 
sodeluje v diskusiji. Po opravljeni zaključni  delavnici udeleženec dobi potrdilo z 
nazivom svetovalec realitetne terapije. 
 
Prisotnost na izobraževanju 
Predstavljene ure organiziranih in neorganiziranih vsebin izobraževanja  so minimum, 
ki ga je potrebno doseči. Udeleženci v procesu izobraževanja lahko v skladu z lastno 
samopresojo in kooperativno samopresojo z učitelji opravijo več ur organiziranih in 
neorganiziranih vsebin.  
 
Udeleženci so dolžni obiskovati organizirane in neorganizirane vsebine izobraževanja 
v številu ur, ki so predvidene v programu izobraževanja. Izostanki na seminarjih se 
ne tolerirajo, saj je seminar organiziran tako, da je potrebna prisotnost celotne 
skupine.  Izostanek ur iz praktikumov lahko nadoknadijo v dogovoru z vodjo 
praktikuma v obliki individualnega dela. Ure individualne supervizije, ki so namenjene 
nadomeščanju izostanka na praktikumih, se plačajo posebej v skladu z dogovorjeno 
ceno ure individualne supervizije. 
 
 
 


