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Zapisnik
19. korespondenčne seje IO, ki je trajala od 15. do 16.12.2016

Dnevni red:
1. Potrditev v terapevtska para
2. Odobritev finančnih izdatkov
3. Potrditev dopolnitve logotipa društva

Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Jana Miklič, 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.

K 1. točki
Na predlog strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke je IO obravnaval predlog za potrditev
pripravniškega para za terapevtski par, in sicer:
- Dušanke Prelc Premate in psa Thora in
- Marjetko Puklavec Petrič in psa Kellana.
Sklep:
Izvršni odbor Društva Tačke pomagačke je na predlog strokovnega odbora potrdil za terapevtski
par Dušanko Prelc Premate in psa Thora ter Marjetko Petrič Puklavec in psa Kellana.
Terapevtski par postaneta z 19.12.2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Izvršni odbor je obravnaval in soglasno sprejel naslednje predloge sklepov o finančnih izdatkih:
a. IO soglaša s predlogom, da se terapevtskim parom, ki se bodo udeležili javne dražbe
umetniških del družine Spanzel – Unkovska, ki bo 1.12.2016 v Narodnem muzeju v Ljubljani
povrne potne stroške v višini 0,18€/km. (Opomba: sklep je bil sprejet na korespondenčnem
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glasovanju 28.11.2016.)
b) IO soglaša z nakupom 10 kom softshel jaken in 15 kom nahrbtnikov. (Opomba: Sklep je
bil sprejet na korespondenčnem glasovanju 4.12.2016.)
c) IO soglaša s predlogom, da se terapevtskemu paru, ki bo opravil nekaj obiskov na
Kliničnem centru povrne potne stroške v višini 0,18€/km. (Opomba: Predlog sklepa je
bil sprejet z osebnim glasovanjem 12.12.2016).
K 3. točki
IO je izmed dveh predlogov dopolnitve logotipa društva, ki se ga bo uporabljalo v jubilejnem
koledarskem letu 2017 na vseh tiskovinah (dopisi, zapisniki, obrazci …), na spletni strani, FB strani,
publikacijah (revija, zloženke …) izbral predlog, kot je prikazan spodaj. Dopolnjen logotip se vnese
tudi v Priročnik o celostni grafični podobi društva.
(Opomba: predlog sklepa je bil sprejet z osebnim glasovanjem 12.12.2016.)

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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