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ZAPISNIK
3. redne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila v ponedeljek 1.
februarja 2016, ob 17. uri v pisarni društva na Šmartinski c. 152 v Ljubljani.
Prisotni:
- Milka Golob, Ljuba Trontelj, Slavica Mrkun, Silva Ferletič
Opravičeno odsotna:
- Tatjana Gombač
Na sejo je bila vabljena tudi predsednica NO, Dragica Šuštar, ki se iz upravičenih
razlogov seje ni mogla udeležiti.

Na predlog predsednice je bil dopolnjen dnevni red s točko: potrditev novega
terapevtskega para.
Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Internega akta o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi
oznak poslovnim prostorom in pravilih za gotovinsko prodajo.
2. Pregled porabe finančnih sredstev (donacija Thoolen Foundation Vaduz)
3. Potrditev novega terapevtskega para
4. Informacija o testiranju, predlogi za izobraževanje v letu 2016
5. Predlog nakupa opreme in priprava tiskovin
6. Določitev datuma rednega letnega občnega zbora društva
7. Razno
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

K1:
Izvršni odbor je po obravnavi razlogov in okoliščin glede Internega akta o popisu
poslovnih prostorov, dodelitve oznak poslovnim prostorom in pravilih za gotovinsko
prodajo odločal o naslednjih predlogih sklepov:
SKLEP 1: Izvršni odbor sprejema Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi
oznak in pravilih za gotovinsko prodajo. Akt se objavi na spletni strani društva - okno ZA
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ČLANE, člani pa ga morajo imeti pri sebi vedno, kadar opravljajo prodajo knjig ali druge
morebitne pridobitne dejavnosti za društvo.
SKLEP 2: Izvršni odbor soglaša, da se članarina društva porabi za kritje materialnih
stroškov, nujnih za poslovanje društva.
SKLEP 3: Izvršni odbor soglaša, da se sredstva donacij namenijo za kritje stroškov za
izobraževanje članov društva.
Člani IO so predloge sklepov soglasno potrdili.

K2:
Pri obravnavi druge točke se je izvršni odbor najprej zahvalil Branki Hobič in donatorju
za donacijska sredstva, ki so bila odobrena za namensko porabo. Po razpravi je bil dan v
obravnavo in sprejem
SKLEP: Izvršni odbor se je seznanil s pisnim pregledom porabe sredstev iz donacije
Thoolen Foundation Vaduz in ugotovil, da so bila sredstva porabljena namensko za
opremo poslovnega prostora ter izobraževanje terapevtskih in pripravniških parov.
Kopije računov s specifikacijo porabe so bile posredovane donatorju.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je IO na osnovi pisnega poročila ugotovil, da je pri obračunu nastala
manjša pozitivna razlika sredstev, in sicer zaradi dveh okoliščin. Pri načrtovanju
stroškov je bil predviden nakup opreme za poslovni prostor (miza in omare), ki smo jih
pridobili brezplačno od BTC. Predavateljica, kinologinja Karmen Zahariaš pa je prvotno
ponudbo za svoje delavnice skoraj prepolovila, prav tako se je odpovedala potnim
stroškom. Izvršnemu odboru sta bila po razpravi dana na glasovanje naslednja predloga
sklepov:
SKLEP 1: Preostanek sredstev se v letu 2016 nameni za eno delavnico za pripravniške
pare, ki jih vodi Nataša Ogrin Jurjevič v Domu upokojencev na Vrhniki. IO predlaga SO,
da se za pripravnike generacija 2016 organizira dve delavnici na temo: Vodenje
terapevtskega psa, udeležba obvezna. Stroške ene delavnice pokrije društvo, stroški ene
pa se krijejo s preostankom švicarske donacije.
SKLEP 2: Izvršni odbor daje pobudo za dodatno izobraževanje za terapevtske pare, ki
delajo v programu R.E.A.D. (kot nadgradnjo osnovnega izobraževanja), prav tako se
kaže potreba po dodatnih, specifičnih izobraževanjih (delo z osebami s poškodbami
možganov, demenco …). Predlog se posreduje SO.
IO je predloga sklepov soglasno potrdil.

K3:
Izvršni odbor je na predlog strokovnega odbora soglasno potrdil za terapevtski par Ljubo
M. Trontelj in njeno psičko Lili.
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K4:
Predsednica je članice izvršnega odbora seznanila s potekom in rezultati testiranja psov,
ki je potekalo v nedeljo 31.1.2016 v Ljubljani. Testiranja se je udeležilo 18 parov, od tega
je kinološko testiranje uspešno opravilo 15 psov. Letos so morali kandidati ob prijavi na
testiranje predložiti motivacijsko pismo, poleg tega pa so s kandidati opravili še oseben
razgovor člani komisije, ki jo je imenoval strokovni odbor društva. Komisija je soglasno
zavrnila dva vodnika, kar pomeni, da je potencialnih kandidatov za pripravnike 13.
Izvršni odbor se za opravljeno kinološko testiranje zahvaljuje Lei Leskošek, ki se je tudi
tokrat odpovedala honorarju v korist društva. Prav tako se zahvaljuje za pomoč pri
izvedbi testiranja: Branki Hobič, Gregorju Geču, Tamari Jesenovec, Tamari Valenčič, Anji
Kernc in Bredi Tesner.

K5:
Izvršni odbor je razpravljal o predlogu za izdelavo oz. nakup opreme za terapevtske
pare, in sicer:
- napisi za oprsnice (terapevtski pes + tačke pomagačke), in sicer po 30 parov
velikih in 30 malih,
- nakup materiala in izdelava 10 komadov blazin za terapevtske pare programa
R.E.A.D., ki so uspešno opravili izpit v letu 2015,
- kazalke za program R.E.A.D.,
- 5 komadov oprsnic za nove terapevtske pare,
- ponatis zloženk,
- izkaznice za nove člane,
- 5 komadov nahrbtnikov.
Izvršni odbor je predloge soglasno odobril.

K6:
Izvršni odbor predlaga sklic rednega letnega občnega zbora Društva Tačke pomagačke v
aprilu, in sicer 6.4. ali 7.4. 2016. Za prostor bomo ponovno zaprosili vodstvo Osnovne
šole Franca Rozmana Staneta. V primeru, če bi bili predvidenega datuma prostori
zasedeni, se datum občnega zbora zamakne za teden dni.

K7:
a/ Izvršni odbor je obravnaval pobudo, da bi na spletni strani Društva Tačke pomagačke
objavili potrete terapevtskih psov oziroma slike terapevtskih parov. Tako bi bili bolje
prepoznavni. Pobuda je tudi, da bi spletno stran vsebinsko bolj okrepili z informacijami
o podružnicah. Oboje bomo posredovali v presojo strokovnemu odboru.
b/ Koledar, ki smo ga pripravili za letošnje leto prvič, je požel veliko pohval. Iztržili smo
celo nekaj več, kot so bili stroški tiskanja. IO se je še posebej zahvalil Igorju Šuštarju za
njegovo izjemno prizadevnost pri pridobivanju donacij za koledar.
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c:/ Število terapevtskih parov narašča in s tem tudi stroški za preglede blata na
Veterinarski fakulteti. Zato je bila fakulteti posredovana prošnja za znižanje stroškov
pregledov.
d:/ Silva Ferletič je izvršni odbor seznanila, da so v obalno kraški podružnici pričeli s
kinološkimi uricami, pri katerih se terapevtski pari učijo oziroma utrjujejo znanje o delu
s psom in o veščinah, potrebnih pri terapevtskem delu. Kinološke urice vodi Vesna
Bidoli, ki je kinološka inštruktorica in tudi terapevtski par. Udeleženci bodo ob zaključku
srečanj junija meseca s strani Društva Tačke pomagačke dobili ustrezno potrdilo.

Seja je bila končana ob 20. uri.

Zapisala:
Silva Ferletič, l. r.

Izvršni odbor Društva
Tačke pomagačke
Slavica Mrkun, predsednica, l . r.

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