
DRUŠTVO ZA SISTEMSKO PSIHOTERAPIJO SLOVENIJE 

Virmaše 100 

4220 Škofja Loka 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  

 

zbora članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije (v nadaljevanju: DSPS), ki je potekal 

v petek, 23.11.2018, od 17.00 do 18.35, na Fakulteti za socialno delo , Topniška 31. 

 

Prisotni: Lea Šugman Bohinc, Zlatko Vršič, Katarina Možina, Darja Roškar, Damjan Slabe 

in Majda Pučnik Rudl. 

Odsotnost na zboru so opravičili: Jerica Penko, Marino Kačič, Miran Možina,  Žanet 

Mithans, Marjana Velikanje in Aleksandra Pušnik. 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Predlog dnevnega reda, dopolnitve in sprejem  

3. Predlog in izvolitev organov seje Zbora članov - delovnega predsedstva: 

predsednika in dveh članov  

4. Imenovanje zapisnikarja Zbora in dveh overovateljev  

5. Pregled in dopolnitev zadnjega  zapisnika zbora članov/ic z dne 14.6.2018  

6. Obvestilo predsednika Društva o realiziranih  spremembah statuta DSPS 

7. Organizacija srečanja predstavnikov sistemske smeri iz ZG in BG  v 

Ljubljani,januarja 2019 in “Dneva sistemcev”  

8. Predlogi za različne pridobitne dejavnosti, ki bi prispevale k izboljšanju 

finančnega položaja Društva 

9. Mnenje in predlogi članov/ic glede oblikovanja intervizijskih skupin 

10. Zbiranje ponudb za  izvajalca računovodskih storitev 

11. Urejanje spletnih strani Društva 

12. Razno 

 

AD 1: Ugotovitev sklepčnosti 

Glasovanje v posameznih točkah dnevnega reda  smo glede na manj kot polovično prisotnost 

članov DSPS na današnjem Zboru prestavili za pol ure in tako zadostili kriterijem statuta DSPS 

glede sklepčnosti. 

 

AD 2: Predlog dnevnega reda, dopolnitve in sprejem  

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 in AD 4: Izvolitev delovnega predsedstva zapisnikarja ter dveh overovateljev 



Predsednica delovnega predsedstva : Lea Šugman Bohinc 

Člana delovnega predsedstva: Damjan Slabe in Majda Pučnik Rudl. 

Zapisnikar: Zlatko Vršič 

Overovateljici zapisnika: Darja Roškar in Katarina Možina 

 

AD 5: Pregled in dopolnitev zadnjega  zapisnika zbora članov z dne 14.6.2018  

Pregled realizacije sklepov zadnjega zapisnika. Na podani zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep: zapisnik je bil soglasno sprejet brez dopolnitev. 

 

AD 6: Obvestilo predsednika DSPS o realiziranih  spremembah statuta DSPS 

 

Predsednik prisotne seznani s spremembami statuta DSPS, ki se nanašajo na spremembo sedeža 

DSPS. 

 

AD 7: Organizacija srečanja predstavnikov sistemske smeri iz ZG in BG  v 

Ljubljani,januarja 2019 in “Dneva sistemcev”  

Predstavljen je predlog Božidarja Popoviča, da bi se v organizacijo strokovnega srečanja, ki 

bo potekalo 18.1. in 19.1.2019 na SFU  in na katerem bodo na prezentaciji SVŽ prisotni tudi 

nekateri kolegi iz BG in ZG, vključilo tudi DSPS. Omejena je le prisotnost na SVŽ in sicer je 

za člane DSPS na voljo 5 prostih  mest v petek in 5 mest v soboto. 

Sklep: podpiramo predlog Božidarja P. Ko bo znan natančen urnik posameznih aktivnosti, 

bodo člani DSPS preko e pošte o tem  obveščeni in bodo imeli možnost prijave.  

Zbranim predsednik posreduje predlog in okvirni vsebinski načrt Jerice P. o organizaciji  

»Dneva sistemcev«, ki naj bi se izvedel enkrat spomladi 2019. Lea Š.B. predlaga, da bi ga 

izvedli skupaj s študenti SFU. 

Sklep: podpiramo idejo Jerice Penko in ponujamo možnost oblikovanja  delovnega tima za 

izvedbo »Dneva sistemcev«. Vezni člen s študenti SFU glede organizacije omenjenega 

strokovnega srečanja je Lea Š.B.. Katarina M. bo na podlagi urnikov študentov preverila 

najugodnejši datum izvedbe srečanja. 

AD 8:Predlogi za različne pridobitne dejavnosti, ki bi prispevale k izboljšanju 

finančnega položaja DSPS 

Sklep: v zvezi s pridobitveno dejavnostjo, ki bi omogočala DSPS boljši finančni položaj in s 

tem strokovni razvoj, smo bili mnenja, da je na podlagi določenih znanj in interesov 

posameznih članov DSPS  potrebno narediti nabor področij, ki bi lahko pomenila možnost 

pridobivanja finančnih sredstev. Zaenkrat so bila navedena tri možna področja in sicer: 

supervizija, organizacija in izvedba seminarjev ter razne oblike psihoterapije.  

AD 9: Mnenje in predlogi članov/ic glede oblikovanja intervizijskih skupin 

Sklep: vsi prisotni na Zboru članov podpiramo oblikovanje intervizijskih skupin v okviru 

DSPS. V kolikor se posamezni člani DSPS že povezujejo v omenjene intervizijske skupine 



lahko sporočijo, če je še možna priključitev kakšnega člana.  V nasprotnem primeru se glede 

na potrebe oblikujejo nove intervizijske skupine.  

AD 10.  Zbiranje ponudb za izvajalca računovodskih storitev 

Sklep: ker je bila za izvajalko računovodskih storitev predlagana le Gordana Drčar, se jo 

potrdi na to mesto. 

AD 12: Razno 

AD 12/1 

 Katarina Možina, ki je pred kratkim prevzela vodenje sistemske enote na SFU Ljubljana v 

izogib prekrivanju določenih vlog  izrazi željo po odstopu s funkcije podpredsednice DSPS in 

članice izvršilnega odbora DSPS . Člani razumemo in sprejmemo njeno željo. Na njeno mesto 

predlagamo Jerico Penko, če je slednja pripravljena prevzeti to vlogo. V  disciplinski komisiji, 

kjer je trenutno, pa jo je  pripravljen nadomestiti Damjan Slabe. 

Člani smo soglasno podprli oba predloga. 

AD 12/2  

Darja R. na kratko poroča o vsebini  sestanka delovnega tima zadolženega za oblikovanje 

zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Da bomo bolje seznanjeni z vsebino resolucije  o 

psihoterapevtski dejavnosti nam bo Darja posredovala link za dostop do le te. 

AD 12/3  

Odprli smo vprašanje v zvezi z zaračunavanjem stroškov za izdana potrdila.   

Sklep: zaračunava se zgolj mnenje, ki ga v imenu DSPS poda predsednik Zlatko Vršič  (npr. 

Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo za namen pridobitve  Evropske ali Slovenske diplome 

iz psihoterapije). Potrdila o članstvu se ne zaračunavajo in  jih člani/ce DSPS dobijo ob 

letnemu plačilu članarine brezplačno.  

Na glasovanju smo ta predlog podprli soglasno. 

 

AD 12/4 

Katarina M. in Zlatko V. predstavita  predlog, ki ga je na svojem sestanku izoblikoval  IO 

DSPS in sicer, da bi zainteresirani člani DSPS  glede na področja njihovega dela in zanimanja 

(psihoterapija otrok in mladostnikov, partnerska psihoterapija, reflektirajoči timi...) pripravili 

kratke predstavitve za ostale člane in na ta način prispevali k razvijanju in izmenjavi 

strokovnih tem ter poglabljanju sodelovanja med člani. Srečanja bi bila predvidoma 4 krat 

letno na različnih lokacijah, ki bi jih predlagali organizatorji srečanja. 

Sklep: Prisotni podpiramo tovrstno strokovno povezovanje in vabimo člane/ice DSPS  da 

podajo pobude za organizacijo omenjenih srečanj. Predsednik  bo pripravil vprašalnik v 

okviru katerega se bodo člani  DSPS lahko izrekli o področjih terapevtskega dela , ki jih še 

posebej zanimajo. V zvezi s tem se vse naproša za odziv. 

AD 12/5 



Po odstopu Damjana Kolariča z mesta člana NO je potrebno poleg obstoječih članov Žana 

Rojca in Lee  Šugman Bohinc izbrati novega člana.  

Sklep: na to mesto je predlagana Majda Pučnik Rudl. Za njeno kandidaturo smo glasovali s 5 

glasovi. Damjan S. se zaradi predčasnega odhoda (18.20) ni mogel udeležiti glasovanja. 

 

Zbor DSPS smo zaključili ob 18.35 uri. 

                                                                                                       

                                                                                                     Zapisal:  

                                                                                                     Zlatko Vršič 

 

                                                                                                     Overovateljici zapisnika:  

                                                                                                      Katarina Možina 

     

                                                                                                       Darja Roškar 

       Škofja Loka,25.11.2018 

                                                                                            

 

 

 

                                                                            


