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ZAPISNIK
rednega občnega zbora Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke, ki je bil v sredo 04. marca 2015, ob 17. uri v Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana.
V skladu s statutom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke je
občni zbor društva sklical izvršni odbor društva.

Skladno s 26. členom Statuta Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
(v nadaljevanju: društvo) je bil občni zbor sklican najmanj 30 dni pred zasedanjem zbora z vabili,
gradiva k posameznim točkam dnevnega reda pa so bila pravočasno objavljena na spletni strani
društva.
Po sklepu izvršnega obora društva je sejo občnega zbora začela Silva Ferletič in predlagala
dopolnitev predloga dnevnega reda pod točko 4, in sicer: Finančni plan za leto 2015, ostale
točke se ustrezno preštevilči in popravek tiskarske napake v letnici v točki 3, ki je pravilna: 2014.
Z navedeno dopolnitvijo in popravkom je predlagala naslednji
predlog dnevnega reda:
1.
Otvoritev občnega zbora in izvolitev predsednika občnega zbora, verifikacijske komisije,
zapisnikarja in ugotavljanje sklepčnosti
2.
Poročilo delovnih teles društva za mandatno obdobje 2013 do 2015
a)
izvršnega odbora
b)
strokovnega odbora
c)
nadzornega odbora
d)
disciplinskega odbora
e)
vodij podružnic
3.
Finančno poročilo za leto 2014 in poročilo inventurne komisije
4.
Obravnava finančnega plana za leto 2015
5.
Določitev višine članarine za leto 2016
6.
Potrditev odstopne izjave predsednika društva in razrešitev članov organov
društva pred iztekom mandata
7.
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika društva ter članov organov (IO, SO,
NO in DO)
8.
Razno
Predlagani predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

K 1. točki
Po sklepu IO je Silva Ferletič predlagala izvolitev predsednika rednega občnega zbora, in sicer:
Silvo Ferletič za predsednico OZ, za članici verifikacijske komisije je predlagala Sonjo Trček in

Zapisnik rednega občnega zbora

1

Mileno Živec, za zapisnikarico je bila predlagana Breda Tesner, za overovateljici zapisnika pa Lea
Leskošek in Ljuba Trontelj.
Člani društva so zgoraj navedene predloge za organe občnega zbora soglasno potrdili.
Predsednica OZ je prevzela vodenje OZ po dnevnem redu in je predlagala, da je glasovanje ob
sprejemu sklepov javno.
Poleg navedenega je podala ugotovitev, da so bila gradiva za k posamezni točki dnevnega reda
objavljena najmanj 10 dni pred zasedanjem OZ na spletni strani društva, razen poročila
nadzornega odbora in poročila Goriške podružnice, ki bosta podana na zasedanju OZ.
Ker je bilo ob uri sklica OZ ugotovljeno, da OZ ni sklepčen, se je seja OZ začela skladno z 28.
členom statuta s 15 minutnim zamikom.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na seji OZ prisotnih 36 članov in da lahko občni zbor
veljavno sklepa.
K 2. točki
Predsednica OZ je dejala, da glede na to, da so bila poročila objavljena na spletni strani, se
vsebine le-teh ne bo dodatno pojasnjevalo.
a) Poročilo izvršnega odbora
Na vsebino poročilo ni bilo pripomb in razprave. Na glasovanje je bil dan naslednji
predlog sklepa:
Občni zbor društva je obravnaval poročilo o delu izvršnega odbora in ga sprejema.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
b) Poročilo strokovnega odbora
Na vsebino poročila strokovnega odbora društva v mandatnem obdobju 2013-2015 ni
bilo pripomb. Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval poročilo o delu strokovnega odbora društva v mandatnem
obdobju 2013 do 2015 in ga potrjuje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
c) Poročilo nadzornega odbora
Božo Starašinič podal poročilo o delu strokovnega odbora. Povedal je, da je strokovni
odbor pregledal poslovanje društva in da v pregledu ni ugotovil nepravilnosti pri
poslovanju. Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval poročilo nadzornega odbora društva in ga potrjuje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
d) Poročilo disciplinskega odbora
Na vsebino poročila ni bilo pripomb in razprave. Na glasovanje je bil dan naslednji
predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval poročilo disciplinske komisije in ga potrjuje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
e) Poročilo vodij podružnic
Vodja Goriške podružnice je podala poročilo, ostala so bila objavljena na spletni strani. V
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razpravi je Ljuba Trontelj predlagala, da se za prihodnje leto pripravi (zaradi enotnosti) predlog
obrazca za pripravo poročil o delu podružnic društva. Predsednica OZ je dala na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval poročila o delu podružnic društva, kot so navedene pod točkami od
a) do e) in jih potrjuje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
Finančno poročilo je podala Alenka Godec, računovodkinja društva. Povedala je, da je bilo
poslovanje dobro in da je bilo poslovno leto zaključeno s pozitivnim poslovnim izidom. Društvo
je bilo zlasti uspešno v pridobivanju donacij in 0,5 % dohodnine. Poslovanje je potekalo v okviru
sprejetega finančnega plana za leto 2014, v primerjavi s predhodnim letom so bili stroški
znižani za okoli 10.000€.
Silva Ferletič je predlagala, da se za letošnje leto postavko stroškov: veterinarski pregledi
preimenuje v: laboratorijski pregledi, kar dejansko so.
V nadaljevanju je bilo podano še poročilo inventurne komisije.
Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval finančno in inventurno poročilo društva za leto 2014 in ga potrjuje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 4. točki
Predlog finančnega načrta za leto 2015 je podala Alenka Godec. V razpravi je Lea Leskošek
predlagala povečanje stroškov za laboratorijske preglede blata in stroškov šolanja
terapevtskih parov na 750,00 €. Branka Hobič je povedala, da je mogoče pričakovati donacijo
Thoolen Foundation Vaduz pod pogojem, da izvedeno izobraževanje za terapevtske pare s
tujimi predavatelji in pošljemo na izobraževanje v tujino TP. Slednje je mogoče opraviti v
Zagrebu (Silver), med tem ko priprave na organizacijo izobraževanja v Sloveniji že potekajo.
Slavica Mrkun je predlagala povečanje prihodkov iz naslova izobraževanja strokovnih delavcev
in pripravnikov, ki se ga bo po trenutni oceni udeležilo med 40 do 50 udeležencev.
Silva Ferletič je predlagala, da bi se 10 % zadržanih sredstev od stroškov kilometrine vodilo
posebej. Pojasnjeno je bilo, da je le to vidno v razliki med prihodki iz naslove km in dejansko
izplačanimi. Ana Cukijati je vprašala kaj so stroški sejnine. Pojasnjeno je bilo, da je to dejansko
strošek km tistim, ki ta strošek uveljavljajo in je bilo predlagano, da se ta strošek poimenuje v
kilometrine, kar dejansko je, saj društvo ne izplačuje nobenih sejnin.
Predsednica Silva Ferletič je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog finančnega plana za leto 2015 in ga s pripombami iz
razprave potrdil.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 5. točki
Silva Ferletič je uvodoma pojasnila, da sta strokovni in izvršni odbor na skupni seji 11.2.2015
razpravljala o predlogu poenotenja članarine za leto 2016, in sicer naj bi le-ta znašala 20 evrov –
za vse člane enotno. Članarina mora biti po statutu poravnana najpozneje do 28.2. tekočega
leta.
Glede na to, da je plačilo članarine eden izmed predpogojev za opravljanje brezplačnega
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veterinarskega pregleda, se članarino terapevtskim parom odtegne od potnih stroškov, ki jih
prejmejo izplačane v januarju tekočega leta. V primeru, da znesek za km v januarju tekočega
leta ne bo zadoščal, se razliko krije iz km naslednjega meseca.
Predsednica OZ je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občni zboru je obravnaval predlog o višini članarine za leto 2016, ki bo znašala za vse člane
enotno v višini 20 evrov. Članarina mora biti po statutu poravnana najpozneje do 28.2.
tekočega leta.
Glede na to, da je plačilo članarine eden izmed predpogojev za opravljanje brezplačnega
veterinarskega pregleda, se članarino terapevtskim parom odtegne od potnih stroškov, ki jih
prejmejo izplačane v januarju tekočega leta.
V primeru, da terapevtski pari ne prejemajo kilometrine in bodo koristili možnost opravljanja
veterinarskega pregleda za svojega psa, morajo članarino poravnati do konca januarja
tekočega leta, sicer pa do 28. februarja.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 6. točki
Predsednica OZ Silva Ferletič je uvodoma pojasnila, da je 18.1.2015 podal odstopno izjavo z
mesta predsednika društva Robert Bogataj, ki je odstopil z 31.1.2015. Izvršni odbor je glede na
nastalo situacijo menil, da je potrebno opraviti v najkrajšem možnem času sklic občnega zbora
in izvolitev novih organov društva, ki bi se jim sicer dvoletni mandat iztekel 17. aprila 2015. Da
pa ne bi znova opravljali sklica OZ v aprilu 2015 je bil IO mnenja, da se občnemu zboru predlaga
predčasno razrešitev vseh ostalih članov organov društva.
Na glasovanje je predsednica OZ podala naslednji predlog sklepa:
Občni zbor se je seznanil z odstopno izjavo predsednika društva Roberta Bogataja, ki je
odstopil z 31.1.2015 in jo sprejema. Občni zbor sprejema sklep o predčasni razrešitvi članov
izvršnega, strokovnega, nadzornega in disciplinskega odbora.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 7. točki
Silva Ferletič je uvodoma pojasnila, da je je bil predlog za predsednico podan v nekaterih
podružnicah, v katerih je bila dana podpora za kandidatko za predsednico Slavico Mrkun. O
predlogu je razpravljal tudi strokovni in izvršni odbor, enako tudi o predlogih kandidatov za
člane organov društva. Drugih predlog za funkcijo predsednika društva ni.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se za predsednico Društva »Tačke pomagačke« za
mandatno obdobje od 4. marca 2015 do 3. marca 2017 skladno s 25. členom statuta društva
izvoli Slavico Mrkun.
Občni zbor je predlog sklepa soglasno sprejel.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se za namestnico predsednice Društva »Tačke
pomagačke« za mandatno obdobje od 4. marca 2015 do 3. marca 2017 skladno s 25. členom
statuta društva izvoli Ljubo Trontelj.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
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Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se v izvršni odbor društva izvoli naslednje članice:
Slavico Mrkun, Ljubo Trontelj, Silvo Ferletič, Tatjano Gombač in Milko Golob.
Skladno s 35. členom statuta je predsednica IO Slavico Mrkun.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se v strokovni odbor društva izvoli naslednje člane:
Mojco Trampuš, Ano Cukijati, Gregorja Geča, Bredo Tesner, Matejo Slapnik, Ljubico Vouk. Za
predsednico strokovnega odbora občni zbor skladno s statutom sprejema predlog, da se izvoli
Matejo Slapnik.
Občni zbor je predlog sklepa soglasno sprejel.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se v nadzorni odbor društva izvoli naslednje člane: Boža
Starašiniča, Dragico Šuštar in Tatjano Pavlič, za predsednico NO Dragico Šuštar.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Občni zbor je obravnaval predlog, da se v disciplinski odbor društva izvoli naslednje članice:
Špelo Štefe, Urško Ferletič, Leo Leskošek, za predsednico disciplinskega odbora Špelo Štefe.
Občni zbor je predlog sklepa soglasno sprejel.
Občni zbor se je seznanil, da po 32. členu statuta sestavljajo koordinacija društva predsednik
društva in vodje podružnic. V mandatnem obdobju 2015 - 2017 bodo koordinacijo sestavljali
Slavica Mrkun, Silva Ferletič, Cvetka Gorjan, Manja Vidovič, Marinka Srebernjak, Sonja Trček in
Darja Jagodic.
Predsednica občnega zbora je ob zaključku glasovanja ugotovila, da so bili vsi predlagani
kandidati in kandidatke soglasno izvoljeni in jim je podelila mandat za mandatno obdobje od
4.3.2015 do 3.3.2017.
Predsednica OZ je k besedi povabila novo izvoljeno predsednico društva Slavico Mrkun.
Slavica Mrkun se je v svojem imenu in v imenu vseh članov in članic organov zahvalila za
zaupanje, ki so ga člani društva izkazali z glasovanjem na volitvah. Dejala je, da je že pred dvema
letoma sprejela povabilo na funkcije iz osebnega prepričanja, da je njena dolžnost, da za
društvo, ki ji omogoča opravljanje terapevtskega dela tudi kaj konkretno naredi in prispeva k
razvoju društva. Dejala je, da je prva povabila, ki jih je prejela že konec lanskega leta, da
kandidira za mesto predsednice, sprva odklanjala, kajti zaveda se obsežnosti dela, predvsem pa
odgovornosti, da izpolni izkazano zaupanje in pričakovanja vseh, ki so jo povabili in na OZ dali
soglasno podporo. Odločitve ni sprejela zlahka, vendar je na koncu prevladala odločitev, ki jo je
narekovalo srce, kajti društvo in terapevtsko delo ima rada in želi, da bi se vlogi terapevtskega
dela in društva krepili in nadgradili. Kljub temu, da že statut narekuje pripravo programa dela
izvršnega odbora društva, za katerega izvedbo je odgovoren predsednik društva, je pripravila
nekaj temeljnih izhodišč programa dela, ki jih bo predložila v obravnavo in potrditev izvršnemu
odboru. Ob tem je poudarila, da bo predlog programa še razširjen med drugim tudi z nalogami,
ki jih nalaga statut in po vsej verjetnosti bodo predloge podali še tudi člani IO. Nekaj od izhodišč
programa dela je bilo v društvu že slišanih in zapisanih, vendar do izvedbe ni prišlo.
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Predsednica društva Slavica Mrkun je v nadaljevanju predstavila naslednja izhodišča programa
dela društva v naslednjem mandatnem obdobju:
1. Krepitev društvene pripadnosti
2. Izobraževalno – družabna druženja terapevtskih in pripravniških parov (spomladi in
jeseni)
3. Skrb za finančno stabilnost društva
4. Pridobitev statusa društva v javnem interesu
5. Preselitev sedeža društva z Vrhnike
6. Oživitev koordinacije društva (povezovanje v regiji in vodje regij na društvo, in
prenašanje nalog na regijske vodje)
7. Priprave na 10. letnico obstoja društva
8. Tehnična, oblikovna in vsebinska prenova spletnih strani
9. Tekoče izvajanje nalog IO, ki jih določa statut
10. Organizacija razstav portretov psov v knjižnicah in drugod
11. Dopolnitev 13. člena Zakona o živalih (vstop dovoljen tudi terapevtskim psom)…
Slavica Mrkun je v zaključnem delu dejala, da pričakuje in želi aktivno delo vseh članov organov
društva in tudi aktivno sodelovanje vseh preostalih članov društva.

K 8. točki
Silva Ferletič je podala predlog, da so na hrbtni strani članskih izkaznic članov društva fotografije
in podatki o terapevtskem psu.
Irina Telban je dejala, da je bilo že v lanskem letu začeto delo na zgibanki Spoznajmo se, na
kateri bi bili predstavljeni terapevtski pari in njihovi kontaktni podatki, vendar delo ni bilo
zaključeno. Slavica Mrkun je pojasnila, da se je izkazalo, da bo zloženka le kratek čas ažurna,
kajti v društvu prihaja zaradi novih terapevtskih parov nenehno do sprememb, poleg tega, pa
obstaja tudi nevarnost zlorabe osebnih podatkov, ki jih naj bi objavili na zloženki (Zakon o
varstvu podatkov).
Irina Telban je dala pripombo, da je za pripravnike, ki to postanejo z novim psom, preveč
pripravniških ur. Silva Ferletič ji je predlagala, da pripombo posreduje strokovnemu odboru, ki
je pristojen za odločanje po tem vprašanju.
Milena Živec je predlagala, da bi se pripravnikom vračalo potne stroške, v kolikor so zavodi
pripravljeni plačevati. Silva Ferletič je povedala, da je ta predlog primorska podružnica že
posredovala, vendar je bilo dano pojasnilo, da bodo pripravniki v neenakovrednem položaju,
glede na to, da so stroške km pripravnikom pripravljene vračati le redke institucije.
Marija Sajovic je pripomnila, da se o pobudi za izplačevanje kilometrin pripravnikov temeljito
premisli. Pobuda ostaja za nadaljnjo razpravo na izvršnem odboru.
Silva Ferletič je občnemu zboru predlagala v sprejem sklep, da se Primorska podružnice razdeli v
dve podružnici, in sicer v: Kraško - obalna in Goriška podružnica.
Občni zbor je predlog soglasno sprejel in potrdil Goriško podružnico in Kraško- obalno
podružnico.
Andreja Lenassi je podala informacijo o pripravah na izobraževanje na temo Terapevtski pes v
šoli, ki bo v sredini maja 2015 za pedagoške delavce v organizaciji društva »Tačke pomagačke«.
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Prisotne je pozvala, da se aktivno vključijo v tehnično in strokovno pomoč pri izvedbi
izobraževanja.
Slavica Mrkun je:
- v imenu društva čestitala Mojci Trampuš za izdajo knjige Terapevtski pes v šoli,
- izrekla javno zahvalo za opravljeno delo terapevtskemu paru Maji Hanžič, ki je iz
osebnih razlogov sprejela odločitev o prenehanju opravljanja terapevtskega dela,
- izročila Manji Vidovič, ki zaradi upokojitve psa Phila ne bo nadaljevala dela kot TP,
portret Phila,
- izročila Ljubi Trontelj v spomin portret Sabe,
- pohvalila TP Sonjo Trček, Tatjano Pavlič in Silvo Ferletič za prek 100 ur opravljenih
prostovoljskih terapevtskih ur in tudi Matejo Slapnik, ki svojo psičko redno vključuje v
pedagoško službo,
- se zahvalila Branki Hobič za trud pri pridobivanju donacijskih sredstev,
- Lei Leskošek za vsakoletno testiranje psov za primernost terapevtskega dela,
- vodjem podružnic za dobro vodenje, zlasti Darji Jagodic in Silvi Ferletič,
- Bredi Tesner za delo, ki ga opravlja za društvo in ni določeno s pogodbo,
- Božu Starašiniču – ravnatelju OŠ, v kateri imamo člani društva vsako leto občne zbore in
- vsem TP parom, ki opravljajo prostovoljstvo in vsem, ki na kakršen koli način pomagajo
društvu.
Seja OZ je bila zaključena ob 19,15 uri.

Zapisnikarica:
Breda Tesner, l. r.

Predsednica OZ:
Silva Ferletič, l. r.

Overiteljici zapisnika:
Ljuba Trontelj, l. r.

Lea Leskošek, l. r.

Opomba:
- zapisnik z lastnoročnimi podpisi se hrani v arhivu društva
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