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Zapisnik
korespondenčne seje izrednega občnega zbora Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke, ki je trajala od 10. do 14. decembra 2015 z naslednjim predlogom
dnevnega reda:
1. Spremembe Statuta Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
Korespondenčno sejo je skladno s pristojnostjo po 41. členu Statuta društva sklicala predsednica
društva, Slavica Mrkun.
Vabilo za korespondenčno sejo je bilo skupaj z obrazložitvijo k 1. točki dnevnega reda po elektronski
pošti poslano članom društva. Veljavni statut društva je članom na vpogled na spletni strani društva
v oknu, v katerega vstopajo z njim znanim geslom.
V korespondenčni seji občnega zbora društva je vrnilo glasovnice 94,37 odstotkov članov društva.
Sklicu korespondenčne seje nihče izmed članov društva ni nasprotoval ( 61. člen statuta), kar pomeni,
da je bilo odločanje veljavno.

K 1. točki:
Društvo »Tačke pomagačke« je z mesecem novembrom 2015 vzelo v poslovni najem pisarniški
prostor na Šmartinski c. 152 v Ljubljani. Ker imamo z novim najemom možnost prenosa sedeža v
Ljubljano, je potrebno opraviti ustrezne spremembe statuta društva, in sicer v 1. in 11. členu. S
spremembami se v ničemer ne posega v pravice in dolžnosti oz. v druga določila statuta. Ustrezno
spremenjen Statut Društva »Tačke pomagačke« z zapisnikom in vlogo za spremembo sedeža se
predložiti pristojni upravni enoti.
Občnemu zboru je bila predlagana še spremembo zapisa skrajšanega imena društva, ki po sedanjem
zapisu vsebuje narekovaja: Društvo »Tačke pomagačke«, in sicer, da se narekovaja briše. Zapis z
narekovajema povzroča med člani in ostalimi neenotnost pri zapisu in so povsem nesmiselni.
Na korespondenčni seji so bili v obravnavo in sprejem skladno s 25. členom Statuta društva
predlagani naslednji sklepi:
1. Soglašam s sklicem korespondenčne seje izrednega občnega zbora Društva »Tačke
pomagačke«.
2. Soglašam s spremembo sedeža društva in s tem s spremembo 1. člena statuta društva, ki se
po novem glasi:
»Ime društva je:
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Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke,
skrajšano ime: Društvo Tačke pomagačke
v nadaljevanju: društvo
sedež društva: Ljubljana
na naslovu sedeža društva: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.«
3. Soglašam s spremembo 1. vrstice 11. člena statuta, ki se po novem glasi:
“Naloge društva s sedežem v Ljubljani oz. njegovih organov so:«
4. Soglašam s predlogoma za overovateljici zapisnika, in sicer: Jana Miklič in Dragica Šuštar.
Zgoraj predlagane sklepe od 1 do 4 so člani v korespondenčnem glasovanju soglasno potrdili, kar
pomeni, da so sklepi veljavni (po 29. členu statuta mora za spremembe statuta glasovati najmanj 2/3
članov). Glasovnice se hrani v tajništvu društva.

Overovateljici zapisnika:

Društvo »Tačke pomagačke«
Slavica Mrkun, predsednica, l.r.

Jana Miklič, l. r.
Dragica Šuštar, l. r.

Vrhnika, 15.12.2015

OPOMBA: Zapisnik z original podpisi se hrani v tajništvu društva
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