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Zapisnik
2. redne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«,ki je bila v sredo, 7. oktobra 2015, ob
19. uri v društvenih prostorih na Letališki ulici v Ljubljani.
Prisotne članice IO:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač.
Opravičeno odsotna članica IO:
- Silva Ferletič.
Vabljene prisotne članice SO:
- Breda Tesner, Ljubica Vouk in Ana Cukijati.
Drugi vabljeni prisotni:
- Dragica Šuštar, predsednica NO
- Branka Hobič, članica društva.
Predlog za sklic seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO.
Dnevni red:
1. Plan porabe donacije Thoolen Foundation Vaduz
a) Najem poslovnega prostora v BTC, Ljubljana, hala 7
b) Odpoved poslovnega prostora na Letališki v Ljubljani
2. Imenovanje uredniškega odbora
3. Potrditev terapevtskega para Tamare Valenčič in psičke Iskre/Chispe
4. Odobritev finančnih izdatkov
5. Razno.

K 1. točki
Branka Hobič je predstavila zahteve donatorja Thoolen Foundation Vaduz, ki je pripravljen finančno
podpreti stroške najema (in opreme) ustreznejšega poslovnega prostora društva, na katerega bo
mogoče prenesti tudi sedež. Stroške najema je pripravljen pokriti za naslednja tri leta z možnostjo
nadaljnje pomoči za kritje najemnine. Poleg tega pa je pripravljen kriti stroške izobraževanja za
terapevtske in pripravniške pare društva. Izobraževanja se mora organizirati še v letošnjem letu.
Branka Hobič je predstavila tudi predloge vrste izobraževanj in oskrbe psov.
Slavica Mrkun je prisotne seznanila, da je mogoče ustrezen prostor najeti pri družbi BTC, d. d., ki je
pripravljena društvu zaračunati znatno ugodnejšo višino najemnine, in sicer v višini 5,76 €/m2 (polna
cena s stroški je prek 10 €/m2).
Na podlagi uvodnih pojasnil in razprave so bili predlagani v sprejem naslednji predlogi sklepov:
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Izvršni odbor Društva »Tačke pomagačke« je Branka Hobič seznanila, da je donator Thoolen
Foundation Vaduz pripravljen kriti honorar predavateljev 2 (dveh) različnih kinoloških
izobraževanj, ki se jih organizira v podružnicah, in sicer:
- v Ljubljansko - notranjski, Gorenjski, v Goriški in v Kraško - obalni podružnici.
- Glede na nizko število TP v Dolenjski in Štajerski podružnici, se TP pridružijo izobraževanju
eni izmed njim najbližjih.
Kinološki izobraževanji sta:
- Tellington ttoch trening, predavateljica Darja Žnidaršič,
kinološko izobraževanje - Karmen Zahariaš
in honorar izvajalke:
- Podporne terapije za pse terapevte in svetovanje za vodnike, Jana Bedenk, Animal.si
Iz donatorskih sredstev se ne krije drugih morebitnih stroškov izobraževanj (prostor...).
Izvršni odbor podpira gornje predloge. Strokovnemu odboru predlaga, da predloge sprejme in da
zadolži vodje regijskih podružnic za izvedbo zgoraj navedenih izobraževanj. Kinološko
izobraževanje, ki ga bo vodila Karmen Zahariaš se lahko izvede v januarju 2016 (v primeru, da ga ne
bo mogoče še letos), medtem ko se ostali dve obvezno organizira še v letošnjem letu.
OPOMBA:
Strokovni odbor društva je zaradi odsotnosti treh članov SO na tej seji izvršnega odbora društva,
naknadno v korespondenčnem odločanju soglasno sprejel gornji predlog sklepa izvršnega odbora.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

a)
Izvršni odbor se je seznanil z možnostjo najema poslovnega prostora za potrebe društva pri družbi
BTC, d. d. v velikosti 25,93 m2 na območju BTC, hala 7. Najemno pogodbo se sklene s 1.11.2015,
višina najemnine je 5,76 €/m2, ki se jo plača vnaprej za 3 leta. Višino najemnine krije donator
Thoolen Foundation Vaduz za naslednja 3 leta. V najemnino so vračunani obratovalni stroški, plača
se le občinski zemljiško-knjižni prispevek. Izvršni odbor pooblašča predsednico društva za podpis
najemne pogodbe.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
b).
Izvršni odbor soglaša s predlogom takojšnje odpovedi najema poslovnega prostore na Letališki
cesti v Ljubljani pri najemodajalcu Slovenske železnice. Pogodbeno določen odpovedni rok je dva
meseca. Društvo bo pri SŽ skušalo doseči krajšega, v primeru da pa SŽ ne bodo pristale, pa se
spoštuje določila najemne pogodbe.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 2. točki.
Izvršni odbor je obravnaval naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor imenuje uredniški odbor revije Sledi v naslednji sestavi:
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- Slavica Mrkun, glavna urednica,
- Gregor Geč, odgovorni urednik,
- Branka Hobič, članica,
- Maja Povše, članica.
Prispevke za naslednjo izdajo revije Sledi je potrebno oddati najkasneje do 18.10.2015 po e-pošti
na naslova: slavica.mrkun@tackepomagacke.si ali na info@tackepomagacke.si
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
Strokovni odbor se je na svoji 6. korespondenčni seji (zapisnik na spletni strani) seznanil s poročili o
delu pripravništva pripravniškega para Tamare Valenčič in psičke Iskre/Chispe. Iz priloženih listin je
ugotovil, da sta pripravniška para v celoti izpolnila obveze, ki izhajajo iz Pravilnika o pripravništvu in
da sta uspešno opravila zaključni izpit.
Izvršnemu odboru je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora potrjuje z 8.10.2015 za terapevtski par Tamaro
Valenčič in psičko Iskro/Chispo.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 4. točki
a) Izvršni odbor je obravnaval predloge za naslednje finančne izdatke:
- nakup oprsnice za psičko vodnice Tamare Valenčič,
- plačilo licence za program R.E.A.D. za člane društva (11 prijavljenih), ki se bodo udeležili
izobraževanja v novembru 2015 in opravili izpit v višini okoli 40 $ na posameznika in 50 $ za
strošek registracije pri ITA.
Izvršni odbor je oba navedena predloga soglasno odobril.
b) Slavica Mrkun je IO seznanila, da je Agencija Saatchi&Saatchi Slovenija odobrila prošnjo
društva za brezplačno oblikovanje in za pripravo za tisk letnega koledarja društva za leto
2016, med tem ko stroškov tiska ne more kriti. Glede na to, da se kljub prizadevanjem ni
našlo donatorja, ki bi bil pripravljen kriti stroške tiska, je predlagala, da stroške krije društvo.
V ta namen se bo kot vedno pridobilo več ponudb (najmanj tri) tiskarjev. K zbiranju ponudb
je povabila tudi člane IO in SO. O izbiri najugodnejše ponudbe bo odločal IO na
korespondenčni seji.
Člani izvršnega odbora so z gornjim predlogom soglašali.
c) IO je bil seznanjen, da po Pogodbi o subvencioniranju parazitoloških preiskav, ki je bila
sklenjena med društvom in Veterinarsko fakulteto, Gerbičeva 40, Ljubljana okoli 10 odsoten
popust prizna le omenjena fakulteta, med tem ko mora društvo za ostale ustanove v
Sloveniji, na katerih se za člane društva opravlja preglede, plačati polno ceno. Glede na to, da
je bila pogodba sklenjena marca 2010 se bo predlagalo obnovitev pogodbe pod enakimi
pogoji za vse centre po Sloveniji.
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Seja je bila končana ob 21.25.

Zapisala: Tatjana Gombač

Izvršni odbor Društva
»Tačke pomagačke
Slavica Mrkun, predsednica

Zapisnik prejmejo:
 članice IO,
 arhiv društva,
 predsednica NO,
 objava na spletni strani društva.
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