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Zapisnik
11. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke,
ki je potekala od 8. do 9. 2. 2016
Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.
Vabilo za korespondenčno sejo je bilo skladno s statutom društva posredovano v vednost tudi Dragici
Šuštar, predsednici nadzornega odbora društva.
Predlog za sklic korespondenčne seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO društva.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev pripravniških parov za terapevtski par
Obrazložitev:
IO je bil seznanjen, da je strokovni odbor obravnaval poročila o delu pripravništva pripravniškega
para Barbare Simčič in psičke Lore, pripravniškega para Vesne Bidoli in psičke Ine in pripravniškega
para Tamare Jesenovec in psa Henrika. Iz priloženih listin je SO ugotovil, da so pripravniški pari v
celoti izpolnili obveze, ki izhajajo iz Pravilnika o delu pripravnikov. Iz zapisnikov o zaključnem izpitu,
ki so potekali skladno z določili Pravilnika o delu pripravnikov, je bilo razvidno, da sta pripravniški par
Barbara Simčič in psička Lori dosegli 74 in 58 točk, skupno 132 točk, pripravniški par Vesna Bidoli in
psička Ina 75 in 61 točk, skupno 136 točk in pripravniški par Tamara Jesenovec in pes Henrik 75 in 57
točk, skupno 132 točk.
Strokovni odbor je potrdil za terapevtske pare Barbaro Simčič in psičko Lori, Vesno Bidoli in psičko
Ino ter Tamaro Jesenovec in psa Henrika. Predloge je skladno s statutom posredoval v dokončno
potrditev še IO.
Izvršni odbor je na osnovi uvodne obrazložitve odločal o naslednjem predlogu sklepa:
Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora potrjuje pripravniške pare za terapevtski par Barbaro
Simčič in psičko Lori, Vesno Bidoli in psičko Ino ter Tamaro Jesenovec in psa Henrika.
IO je predlog sklepa soglasno sprejel.
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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