Zapisnik
REDNE LETNE SKUPŠČINE
Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (DVKT),
ki je potekala 11.03.2013 ob 19.00 uri
na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
(Gotska ulica 18, Ljubljana)
Prisotni: Barbara Starovasnik Žagavec, Leonida Rotvejn Pajič, Peter Janjušević, Mateja Hudoklin,
Barbara Zemljak, Manja Rančigaj, Sandra Vitas, Aleš Vičič, Tina Zadravec in Simona Klemenčič
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Sprejem vsebinskega in finančnega poročila o delovanju Društva za leto 2012
4. Predstavitev internetne strani in novega logotipa
5. Program dela Društva za leto 2013
6. Članarina za leto 2013
7. Razno
Ad 1.
Sklep: Konstituirani so organi skupščine:
Delovni predsednik: Peter Janjušević
Nadzorni odbor: Aleš Vičič
Zapisnikarica: Simona Klemenčič
Ad 2.
Sklep: Delovni predsednik ugotavlja, da so ob 19.00. uri prisotni 4 redni člani DVKT. Z začetkom
zbora se počaka do 19.30.
Sklep: Delovni predsednik ugotavlja, da je 30 min po uradno napovedanem začetku skupščine,
torej ob 19.30, prisotnih 6 članov DVKT (s poravnano članarino oz. 9 vseh dosedanjih članov) in 1
pridružena članica DVKT.
Ad 3.
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi vsebinsko poročilo o delu DVKT v
letu 2012 (poslovno poročilo za leto 2012 (priloga 1) in finančno poročilo za poslovno leto 2012
(priloga 2)) – cilji in aktivnosti, ki so bili zastavljeni v začetku leta 2012 so bili doseženi. Nadzorni
odbor – Aleš Vičič potrdi finančno poročilo.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi poslovno poročilo za leto 2012.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi finančno poročilo za poslovno leto 2012.
Ad. 4.
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi novo internetno stran in nov
logotip.
Tina Zadravec predlaga, da se na spletno stran objavijo uradne ure knjižnice in knjižničarkin
kontakt.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi, da se na spletno stran objavijo uradne ure knjižnice in
knjižničarkin kontakt.

Ad. 5.
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi program dela društva za leto 2013.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi program dela društva za leto 2013.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi razširitev programa PII iz 12 srečanj na 18 srečanj v naslednji
generacij 2013/2015. Dodatna srečanja lahko za obnovitev znanj obiščejo tudi člani vključeni v
PIII ali že akreditirani člani, in sicer v skladu s prostorskimi zmožnostmi in pod enakimi finančnimi
pogoji kot veljajo za redne udeležence PII.
Ad 6.
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predlaga, da ostane članarina za leto 2013
30€.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi, da članarina v DVKT za leto 2013 znaša 30€. Plačana članarina
je obvezna za člane, ki so vključeni v praktikum II in III. Ugodnosti, ki jih člani DVKT s plačilom
članarine dobijo so enake kot v letu 2012, in sicer:
-

10% popust pri tematskih seminarjih, ki jih organizira DVKT (popust ne velja za
plačilo Praktikumov)
po zaključenem Praktikumu II so člani DVKT lahko objavljeni na spletni strani DVKT na
seznamu strokovnjakov, ki izvajajo VKT
možnost izposoje knjig in knjižničnega gradiva iz knjižnice DVKT

Ad 7.
Peter Janjušević predlaga, da spremembe programa in shem akreditacij, ki jih je sprejme UO s
tem stopijo v veljavo, na naslednji letni skupščini pa morajo biti le-te potrjene.
Sklep: Skupščina predlog soglasno potrdi.
Peter Janjušević predlaga, da se častno članstvo DVKT podeli mag. Nadi Anić, dr. Ivanki Živčić
Bećirević in dr. Meti Shawe-Taylor.
Sklep: Skupščina predlog soglasno potrdi.
Peter Janjušević predlaga spremembo programa usposabljanja in sheme akreditacije supervizije
VKT.
Sklep: Skupščina predlog soglasno potrdi.

Skupščina se je zaključila ob 21.15 uri.
Zapisala:
Simona Klemenčič

Predsednica DVKT:
Barbara Starovasnik Žagavec

