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ZAPISNIK
1. redne seje izvršnega in strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je bila v petek,
20.3.2015 ob 17,00 v društvenih prostorih na Letališki cesti v Ljubljani.

Prisotne članice IO:
- Slavica Mrkun, Silva Ferletič, Marija Trontelj, Tatjana Gombač in Milka Golob

Prisotni člani/ice SO:
- Mateja Slapnik, Ana Cukijati, Ljubica Vouk, Mojca Trampuš

Opravičeno odsotni: Gregor Geč, Breda Tesner

Dnevni red:
1. Konstituiranje izvršnega in strokovnega odbora (izvolitev namestnika predsednice IO in SO)
2. Potrditev sponzorske pogodbe družbe Arctur (izdelava spletnih strani)
3. Potrditev oz. sprejetje sklepov o treh pripravniških parih
4. Potrditev sodelovanja na:
- 9. mednarodnem festivalu Igraj se z menoj,
- sodelovanje z LEO klubom Trebnje (dom starostnikov)
- sodelovanje pri diplomski nalogi Neli Kalšek
- sodelovanje z OŠ Kašelj (naravoslovni dan – neposredni stik z živalmi)
- sodelovanje na Tednu vseživljenjskega učenja (Andragoški center Slovenije)
5. Organizacija izobraževanja na temo Pes v vrtcu in šoli
6. Razno

Predlog za sklic skupne seje IO in SO je podala Slavica Mrkun, predsednica IO.
K1/ - a: Občni zbor je na seji 4.3.2015 imenoval člane Izvršnega odbora, in sicer Slavico Mrkun, Ljubo
Trontelj, Silvo Ferletič, Tatjano Gombač in Milko Golob. Predsednica izvršnega odbora je, skladno s
35. členom statuta, predsednica Društva »Tačke pomagačke«, na občnem zboru na novo izvoljena,
Slavica Mrkun, za njeno namestnico je predlagana in soglasno potrjena Ljuba Trontelj.
K1/-b: Občni zbor je na seji 4.3.2015 imenoval člane strokovnega odbora, in sicer Mojco Trampuš,
Ano Cukijati, Gregorja Geča, Bredo Tesner, Matejo Slapnik in Ljubico Vouk. Za predsednico
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strokovnega odbora je občni zbor skladno s statutom sprejel predlog, da se izvoli Matejo Slapnik. Kot
njen namestnik je bil predlagan in potrjen Gregor Geč.
Sklep:
Oba odbora – izvršni in strokovni sta konstituirana z izvoljenima predsednikoma in njunima
namestnikoma.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet

K2/ Na sestanku IO in SO 11.2.2015 so člani soglašali, da ureditev spletnih strani Društva »Tačke
pomagačke« zaupamo naši članici Nadji Rojič. Zaradi nepredvidenih okoliščin je ta možnost odpadla,
zato je Slavica Mrkun poiskala stik z družbo Arctur, ki je pripravljena prevzeti izdelavo in tudi v
bodoče skrbeti za spletne strani našega društva. Po besedah Slavice Mrkun gre za zanesljiv,
mednarodno priznano računalniško podjetje, ki med drugim izdeluje tudi spletne strani. Družba je
Društvu »Tačke pomagačke« posredovala sponzorsko pogodbo (v vrednosti 1040,00 evrov), letna
domena bo za leto 2015 brezplačna, v prihodnje pa bo 40 evrov. Predvidoma bodo spletne strani
Društva »Tačke pomagačke« pripravili v roku dveh mesecev. Naše društvo se bo oddolžilo z objavo
njihovega logotipa na naši spletni strani, objavo oglasa v reviji SLEDI ter na FB strani.
Sklep:
Člani izvršnega odbora so soglasno potrdili sponzorsko pogodbo z družbo Arctur, Nova Gorica, na
osnovi katere bodo kot sponzorji izdelali spletne strani Društva »Tačke pomagačke«.

K3/ Pripravniški pari:
1. Matjaž Zupanc – je predložil dokumentacijo o opravljenih pripravniških urah, iz katere je razvidno,
da je s svojo psičko opravil vse obiske v domu starejših občanov. Poleg tega je sam sebi pisal oceno
posameznega pripravniškega obiska. Glede na določila Pravilnika o pripravništvu, ki nalaga, da mora
pripravnik opraviti 25 ur/obiskov, od tega po 5 ur v treh različnih ustanovah je strokovni odbor
soglasno sprejel
sklep: Matjaž Zupanc mora opraviti 2 krat po 5 ur pripravništva še v dveh drugih ustanovah pod
vodstvom od Društva »Tačke pomagačke« imenovanega mentorja. Ker je pripravništvo začel
opravljati v času, ko ni veljal nov pravilnik o opravljanju pripravništva strokovni odbor še nalaga,
da opravi preostale pripravniške ure/obiske najkasneje v roku pol leta, to je do 30.9.2015.
2. Tadeja Slavic – po pregledu dokumentacije je ugotovljeno, da pripravnici manjkajo še štiri
pripravniške ure/obiski. Strokovni odbor je soglasno sprejel
sklep: Tadeja Slavic naj opravi pripravništvo še za manjkajoče 4 ure/obiske, predlaga v Mladinskem
domu Maribor ali DSO Gornja Radgona pod vodstvom od društva Tačke pomagačke imenovanega
mentorja.
3. Breda Bertalanič – strokovni odbor je iz predložene dokumentacije ugotovil, da je pripravnica
opravila zahtevano število ur, vendar le v dveh ustanovah. Zato je sprejel
sklep: Breda Bertalanič naj opravi še 3 manjkajoče ure v eni od ustanov – po njeni izbiri, ki pa naj
ne bo vrtec ali šola.

K4/ Andreja Lenassi je kot vodja organizacijskega odbora seznanila člane IO in SO o poteku priprav na
izobraževalno srečanje, ki bo 16.5.2015 v Ljubljani. Sestanek članov te skupine je v prisotnosti članov
IO in SO potekal v nadaljevanju in je o tem izdelan poseben zapisnik.

K5/ Člani strokovnega odbora so potrdili še naslednje:
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-

sodelovanje na 9. mednarodnem festivalu igraj se z menoj,
sodelovanje z Leo klubom Trebnje
sodelovanje pri diplomski nalogi Neli Kalšek
sodelovanje z OŠ Kašelj (naravoslovni dan)
sodelovanje z andragoškim centrom Slovenije na TVU.
Ob tem so člani strokovnega odbora še sprejeli stališče, da se v potrditev posreduje le, če člani
Društva »Tačke pomagačke« sodelujejo na javnih prireditvah in kadar se z institucijami na novo
sklepa dogovor o trajnejšem sodelovanju, med tem ko za enkratne obiske oz. predstavitvah v
ustanovah to ni potrebno.

K6/ Razno:
a) - Slavica Mrkun je člane IO seznanila z namero nekdanjega člana društva TP Braneta Trebšeta, da bi
kot glasbenik zložil pesmico o Tačkah pomagačkah, ki bi jo posnel in vse avtorske pravice od prodaje
namenil Društvu »Tačke pomagačke«. Pripravlja tudi različne glasbene večere, na katerih bi rad delil
promocijsko gradivo o Tačkah pomagačkah. V tem primeru bi 25% zaslužka odstopil Tačkam
pomagačkam.
Sklep: Članice IO soglasno s predlogi Braneta Trebšeta in s predlogom, da se z njim o zgoraj
navedenem sodelovanju sklene ustrezna pogodba.
b) – Manja Vidovič zaradi bolezni psa z njim ne bo več terapevtski par. Je članica Društva »Tačke
pomagačke od začetka in tudi iz generacije, ki je v obdobju krize društva zelo konstruktivno
sodelovala.
sklep: IO je soglasno sprejel predlog, da se Manji Vidovič se za leto 2015 v zahvalo za njeno delo in
zvestobo društvu oprosti plačilo članarine.
c) – Dogaja se, da posamezni člani Društva »Tačke pomagačke« pošiljajo prošnje za pomoč različnim
podjetjem, ne da bi o tem seznanili vodstvo društva. Zato prihaja do podvajanja in nepotrebnih
zapletov.
sklep: Prizadevanja članov za iskanje različnih oblik pomoči so zelo pohvalna, vendar morajo biti
prošnje potencialnim sponzorjem oz. donatorjem posredovane prek tajništva na uradni listini
društva s podpisom predsednice društva.
č) – V pripravi so nove članske izkaznice za leto 2015. Od letos naprej bodo članske izkaznice
opremljene tudi s sliko terapevtskega psa. Dosedanja praksa je bila, da izkaznice veljajo le za tekoče
leto, kar se izkazuje kot strošek, pa še veljavnost izkaznice je omejena – glede na to, da je ne dobimo
ob začetku leta, marveč nekaj mesecev pozneje. Vsled temu so člani IO in SO soglasno sprejeli
sklep: Članske izkaznice bodo imele po novem neomejeni rok trajanja. Veljavnost članske izkaznice
preneha:
- v primeru neplačevanja članarine,
- v primeru izstopa iz društva
- v primeru, ko terapevtski par preneha z delom.
Članska izkaznica se v teh primerih vrne v tajništvo in uniči.
d) – Društvo »Tačke pomagačke« trenutno ni v finančnem stanju, da bi za svoje člane – terapevtske
pare zagotovilo vizitke. Nekateri člani so pripravljeni sami financirati njihovo izdelavo. Občni zbor ja
na lanskoletnem zasedanju sprejel sklep, da si člani lahko izdelajo vizitke na svoje stroške, vendar v
skladu s predpisano celostno grafično podobo Društva »Tačke pomagačke« (priročnik je objavljen na
spletni strani).
Sklep: Člani/ce Društva »Tačke pomagačke« si lahko na lastne stroške izdelajo vizitke, vendar v
skladu s celostno grafično podobo, ki je objavljena na spletni strani Društva »Tačke pomagačke«.
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e) Člani strokovnega odbora so potrdili:
- sodelovanje z Anejo Bužinel študentko magistrskega študija smer razredni pouk Univerze v
Kopru.

Seja se je zaključila ob 19,30'

Zapisnik pisala:
Silva Ferletič, l. r.

Slavica Mrkun,
predsednica IO, l. r.

Mateja Slapnik,
predsednica SO, l. r.

P. S.: Zapisnik so potrdili člani/ice IO in SO.
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