
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 
IZREDNE LETNE SKUPŠČINE 

Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (DVKT), 
ki je potekala 10.10.2014 ob 17.00 uri 

na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 
(Gotska ulica 18, Ljubljana) 

 
 
Prisotni: Barbara Starovasnik Žagavec, Peter Janjušević, Doris Adamčič Pavlović, Špela Hvalec, 
Katja Zupančič, Jerica Radež, Barbara Zemljak 
Kasneje pridružila skupščini (do 17.30): Maja Bočić Bundalo 
 
 
Dnevni red:  

1. Izvolitev organov skupščine Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti 

3. Predstavitev sprememb Statuta Društva in glasovanje o spremembah 

4. Volitve novih članov upravnega odbora 

5. Volitve članov v strokovni svet 

6. Predstavitev nove organizacije dela v Društvu 

7. Določitev začasnega predsednika in zastopnika Društva za eno leto 

8. Razno 

 

 

Ad 1.  
Sklep: Konstituirani so organi skupščine:  

Delovni predsednik: Peter Janjušević 
Nadzorni odbor: Doris Adamčič Pavlović  
Zapisnikarica: Barbara Zemljak 

 
 
Ad 2.  
Sklep: Delovni predsednik ugotavlja, da je ob 17.00. uri prisotnih 5 rednih članov DVKT in 1 
pridružena članica. Z začetkom zbora se počaka do 17.30.  
Sklep: Delovni predsednik ugotavlja, da je 30 min po uradno napovedanem začetku skupščine, 
torej ob 17.30, prisotnih 6 rednih članov DVKT in 1 pridružena članica DVKT.  
 
 
 



Ad 3.  
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi spremembe Statuta Društva 
(priloga 1) in predlaga glasovanje za potrditev predlaganih sprememb. Poudarki spremenjenega 
Statuta so:  

 urediti status nepridobitne nasproti pridobitni (ki dopolnjuje osnovno nepridobitno d.) 
dejavnosti DVKT 

 doda se nov organ upravljanja: strokovni svet  

 pridruženi člani imajo pravico do volitev v organe upravljanja 

 vodja izobraževanja in mednarodni predstavnik v EABCT sta lahko (če ni drugače 
opredeljeno) dve ločeni funkciji 

Sklep: Skupščina soglasno potrdi vse predlagane spremembe Statuta Društva. 
 
 
Ad 4. 
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec v soglasju s člani dosedanjega upravnega 
odbora predstavi kandidate novih članov upravnega odbora (priloga 2).  
Sklep: Skupščina soglasno potrdi predlagane nove člane upravnega odbora.  
 
 
Ad 5. 
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi kandidate članov v strokovni svet 
(priloga 3).  
Sklep: Skupščina soglasno potrdi predlagane člane strokovnega sveta.  
 
 
Ad 6.  
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predstavi predlog nove organizacije dela v 
Društvu (delovna skupina za izobraževanja/Praktikume, delovna skupina za pravno-formalne 
zadeve in izvedbo izobraževalnih seminarjev, potek intervizij, delo na spletni strani): 

 Delovna skupina za izobraževanje: Peter Janjušević (vodja), Špela Hvalec in Ana Ulčar 
(odgovorni za strokovne vsebine in potek Praktikumov I,II,III, akreditacije, re-akreditacije 
in prenos strokovni vprašanj strokovnemu svetu DVKT) 

 Intervizija: koordinatorica ostaja Tina Zadravec 

 Delovna skupina za organizacijske in logistične zadeve: Barbara Zemljak (tajnica), Manja 
Rančigaj (blagajnik in izdaja računov), Polonca Čas (priprava AH pogodb, PN, pomoč pri 
organizaciji domačih izobraževanj) 

 Spletna stran: Katja Zupančič v sodelovanju z Administratorjem 

 Delovna skupina za izdajo novih Zbornikov: Peter Janjušević, Tina Zadravec, Jana Kodrič in 
Barbara Starovasnik Žagavec 

 Delovna skupina za pripravo 20-letnice Društva 2015. 
Sklep: Skupščina soglasno potrdi predlog nove organizacije dela v Društvu.  

 
Ad 7.  
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predlaga da začasno (za obdobje enega leta) 
prevzame funkcijo predsednika in zastopnika Društva vodja izobraževanja in mednarodni 
predstavnik DVKT v EABCT Peter Janjušević v skladu s Statutom DVKT, ki to možnost opredeljuje. 
Sklep: Skupščina soglasno potrdi predlog.  
 



Ad 8. 

Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predlaga, da se za častno članico DVKT izvoli 
Vero Slodnjak 
Sklep: Skupščina soglasno potrdi predlog.  
 
Predsednica DVKT dr. Barbara Starovasnik Žagavec predlaga, da pričnemo z organizacijo 
počastitve 20-letnice obstoja DVKT Slovenije, ki bo v letu 2015. 
Sklep: Glede samega dogodka se je potrebno povezati z dr. Jano Kodrič, ki bo glavni koordinator 
dogodka. Potrebno je določiti ljudi znotraj DVKT, ki ji bodo pri organizaciji in izvedbi pomagali. 
 
Mednarodni predstavnik in vodja izobraževanja DVKT Peter Janjušević predstavi problematiko 
naslednjega EABCT kongresa v Jeruzalemu leta 2015 (s strani EABCT je prejel nekoliko politično 
obarvan vprašalnik na katerega se mora DVKT odzvati in opredeliti svoje stališče do udeležbe na 
omenjenem kongresu). Problematiko preda v debato skupščini.  
Sklep: Peter Janjušević poda EABCT v imenu Društva za VKT Slovenije politično nevtralen 
odgovor. 
 
Mednarodni predstavnik in vodja izobraževanja DVKT Peter Janjušević predlaga, da se skupščina 
opredeli do datuma izvedbe seminarja ga. Helen Macdonald na temo PTSD in VKT. 
Sklep: Skupščina soglasno potrdi, da bi bil datum izvedbe seminarja 06.-07.03.2015. Peter 
Janjušević sporoči predlog Helen Macdonald.  
 
 
Skupščina se je zaključila ob 18.10 uri.  
 
Zapisala:  
Barbara Zemljak 
 
 
Predsednica DVKT:  
Barbara Starovasnik Žagavec 


