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ZAPISNIK 6. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE
POMAGAČKE, ki je bila od 27. 9. do 30. 9. 2015

Na korespondenčni seji so sodelovali: Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč,
Ljubica Vouk Kovač, Breda Tesner in Mateja Slapnik

DNEVNI RED:
1. Potrditev pripravniškega para v terapevtski par
2. Spremembe Navodil za vodnike terapevtskih psov in pripravnike
3. Razno

1. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor se je seznanil s poročili o delu pripravništva
pripravniškega para Tamare Valenčič in Iskre/Chispe. Iz priloženih listin
je bilo razvidno, da je pripravniški par v celoti izpolnil obveze, ki izhajajo
iz Pravilnika o delu pripravnikov. Iz zapisnika o zaključnem izpitu, ki je
potekal skladno z določili Pravilnika o delu pripravnikov, je bilo razvidno,
da je pripravniški par dosegel naslednje število točk; 78 in 70 točk;
skupaj 148 točk.
SO predlaga, da ju IO potrdi kot terapevtski par.
2. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor je sprejel sklep, da je v skladu s spremembami
Navodil za vodnike terapevtskih psov in pripravnike potrebo spremeniti
tudi naslednja pravila, in sicer:
- Terapevtski in pripravniški pari, ki izvajajo terapevtsko delo z dvema
psoma imajo pravico, da oba psa opravita veterinarski pregled in
parazitološki pregled na stroške društva le pod pogojem, če v času
šestih mesecev opravijo najmanj 18 obiskov (z obema psoma).
- Veterinarske preglede terapevtskih in pripravniških psov se po novem
opravlja v mesecu marcu (do sedaj februarja) in v mesecu
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septembru.
- Terapevtski oziroma pripravniški par mora opraviti v pol leta 12
obiskov, da je pes upravičen do veterinarskega pregleda, z dvema pa 18
obiskov.
- gornje spremembe stopijo v veljavo s 1.10.2015.
3. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor potrjuje sodelovanje na prireditvi VARNA LITIJA.
Predvideni dogodek je namenjen otrokom, mladini in staršem. Potekal
bo v soboto, 24. 10. 2015 od 9. do 14. ure pred in v športni dvorani Litija.

Slovenske Konjice, 30. 9. 2015

Mateja Slapnik
predsednica SO, l. r.

Zapisnik prejmejo:
- člani SO,
- arhiv društva,
- objava na spletni strani društva
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