Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana
DŠ: 82939896
SI56 0202 7025 6690 427
info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si
FB: Tačke pomagačke
Zapisnik
5. redne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke,
ki je bila 16.11.2016 ob 16. uri v pisarni društva

Prisotne članice izvršnega odbora:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Tatjana Gombač, Jana Miklič
Upravičeno odsotna članica izvršnega odbora:
- Silva Ferletič
Upravičeno odsotna predsednica NO:
- Dragica Šuštar
Predlog dnevnega reda:
1. Strokovna izobraževanja
2. Predlog za spremembo Pravilnika o delu pripravniških parov
3. Obletnica društva
4. Razno
Članice IO so predlog dnevnega reda soglasno potrdile.

K 1. točki
IO je obravnaval predloge o organizaciji izobraževanj, ki jih je predlagal strokovni odbor
društva. Izvedena naj bi bila naslednja izobraževanja:
a. Kinološko izobraževanje za strokovne delavce
Izobraževanje naj bi bilo izvedeno v maju 2017.
b. Obisk Rehabilitacijskega centra v Baslu, Švica pri dr. Hediger (stroške nočitve in
prevoza je pripravljen kriti donator Thoolen Foundation Vaduz).
 Predviden datum obiska je 18.5. (odhod) do 20.5. 2017 (povratek).
 Stroške nočitve in prevoza bo pokril donator Thoolen Foundation Vaduz.
c. Testiranje psov in strokovno izobraževanje za nove terapevtske pare, strokovne
delavce in člane društva
Strokovni odbor je predlagal datum testiranja psov o primernosti za terapevtskega
psa, in sicer 28.1. ali 29.1.2017. Izobraževanje za pripravnike in strokovne delavce
ter ostale člane društva bo 18. 3. in 19. 3. 2017 v hotelu Mons.
Sklep:
Izvršni odbor soglaša s predlaganimi strokovnimi izobraževanji.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
IO je obravnaval predlog strokovnega odbora spremembe in dopolnitve 15. člena Pravilnika
o pripravništvu, kot je naveden v zapisniku 7. redne seje SO z dne 13.10.2016.
a) Predlog strokovnega odbora se je glasil, da se v tretjem odstavku besedila
beseda tedensko dopolni z “ ali v poljubnih sedmih dneh”.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor ocenjuje, da je obstoječe besedilo dovolj razumljivo zapisano.
Sklep je bil sprejet soglasno.

b) Strokovni odbor je predlagal tudi spremembo pri izpolnjevanju obrazcev
o delu pripravniških parov. Predlaga, da bi mentorji in strokovni delavci
obrazce izpolnjevali v elektronski obliki.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor podpira predlog, da mentorji obrazce izpolnjujejo v elektronski obliki.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki
IO je obravnaval predloge strokovnega odbora glede izvedbe 10. obletnice društva.
a) Predlagani datum praznovanja 10. obletnice je 23.9.2017.
b) Prireditev naj bi se odvijala na prostem, vendar je potrebno zaradi vremena imeti
tudi primerno velik pokriti del. Primeren prostor se še išče (predlogi dobrodošli).
c) Na prireditvi bi se podelila priznanja za TP, sponzorje in zaslužne člane društva.
d) Na prireditev se poleg vseh članov društva vabi: nekdanje člane, predstavnike
sponzorjev, strokovne delavce iz ustanov, kjer delamo, medije ...
e) TP in pripravnikom bi podelili priložnostna darila.
f) Revijo Sledi bi posvetili tudi obletnici društva. Izdana mora biti najpozneje v začetku
septembra 2017.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor podpira predloge strokovnega odbora glede izvedbe 10. obletnice društva.
Predlog je bil soglasno sprejet.
K 4. točki
a) SO je predlagal povrnitev potnih stroškov (0,18 €/km) za prireditev Knjižni sejem, ki
bo 25.11. 2016 v Cankarjevem domu.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša s predlogom strokovnega odbora o povračilo potnih stroškov (0,18
€/km) TP in moderatorju, ki se bodo udeležili Knjižnega sejma v CD v Ljubljani.
2
Zapisnik 5. redne seje IO

Predlog je bil soglasno sprejet.
b) Revija Sledi bo prenovljena in oblikovno posodobljena. Za opravljeno delo
oblikovalke je uredniški odbor predlagal simbolično nagrado.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša s predlogom uredniškega odbora o simbolični nagradi za
oblikovalko.
Predlog je bil soglasno sprejet.
c) Margaret Davis in Tina Bersan opravljata prevode za angleški oz. italijanski jezik, ki
so potrebni za posodabljanje in dopolnjevanje spletnih strani našega
društva. Podan je bil predlog za simbolično nagrado.
Predlog sklepa:
Prevajalki Margaret Davis in Tino Bersan se za prevode, ki so bili narejeni za potrebe
dopolnjevanja in posodabljanja tekstov na spletni strani društva simbolično nagradi.
Predlog je bil soglasno sprejet.
d) Slavica Mrkun je IO seznanila:
- Da je oddani vlogi za sponzorstvo Lek in Zavarovalnica Triglav odobrila (od prispelih
vlog je bilo pozitivno rešenih le okoli 30 odstotkov).
- Da je bilo v zadnjem času pridobljenih tudi nekaj manjših donacij tudi s pomočjo
članice Jasne Cajnko.
- Da je bil donator gospod Blummer – Thoolen Foundation Vaduz izjemno zadovoljen
nad pregledno in transparentno urejeno dokumentacijo (pogodbe in računi) o porabi
doniranih sredstev, ki mu je bila predložena na vpogled za nekaj let nazaj. Prav tako
je izrazil zadovoljstvo nad poslovno urejenostjo društva in vsestranskim razvojem ter
napredkom društva oziroma članov.
- Da se je v oktobru 2016 sestal nadzorni odbor društva, ki je pregledal finančno
poslovanje društva v obdobju 1.1. do 30.6.2016. Ugotovil je, da je finančno
poslovanje vodeno pregledno in zakonito.
- Da se v vodenju društva prizadeva za finančno stabilnost na daljši rok.
Seja je bila končana ob 17.30.

Zapisala:
Jana Miklič, 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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