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Zapisnik
20. korespondenčne seje IO, ki je bila od 16. do 19.1.2017
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.
OPOMBA:
Članice izvršnega odbora so soglasno sprejele odločitev, da se zapisnika za spodaj navedeni sklep pod
1. a točko ne dela posamično, ampak se ga izdela po sprejemu več sklepov. Sklep je bil zaradi
ažurnosti dan v odločanje v času, kot je pripisano ob sklepu.

Dnevni red:
1. Potrditev pripravniških parov v terapevtski par
2. Sklic rednega letnega občnega zbora društva in potrditev predloga dnevnega reda
3. Članstvo v Slovenskem inštitutu za standardizacijo
4. Finančni izdatki

K 1. točki
Izvršni odbor je na predlog strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke obravnaval naslednja
predloga sklepov:
a) Izvršni odbor Društva Tačke pomagačke je na predlog strokovnega odbora potrdil za
terapevtski par Irino Telban in psa Kimija. Terapevtski par postaneta s 29.12.3016.
(Opomba: sklep je bil sprejet na korespondenčnem glasovanju 28.12.2016.)
b) Izvršni odbor Društva Tačke pomagačke je na predlog strokovnega odbora potrdil za
terapevtski par Sonjo Radikon Bratina in psičko Mini. Terapevtski par postaneta z
20.1.2017.
Članice IO so oba predloga sklepov soglasno potrdile.
k. 2. točki
Izvršni odbor je obravnaval predlog za sklic občnega zbora Društva Tačke pomagačke, in sicer za v
ponedeljek, 6.3.2017 ob 17. uri in predlog dnevnega reda, ki se ga bo skladno z določili statuta
poslalo članom društva v elektronski obliki najmanj 30 dni pred zasedanjem občnega zbora.
Vsa poročila, vključno s kandidatnimi listami za predsednika, namestnika in člane organov in
predsednike organov bodo obravnavani na redni seji IO, ki bo predvidoma v sredini februarja 2017.
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Gradiva za k posamični točki dnevnega reda OZ bodo objavljena na spletni strani društva najmanj 10
dni pred zasedanjem (26. člen Statuta društva).
Izvršni odbor je odločal o naslednjem predlogu sklepa:
Izvršni odbor je sprejel sklep, da se opravi redni letni občni zbor društva v ponedeljek, 6. marca
2017. IO je obravnaval tudi predlog dnevnega reda rednega letnega občnega zbora Društva Tačke
pomagačke, s katerim soglaša.
IO je predlog sklepa soglasno potrdil.

K 3. točki
Že na decembrskem srečanju članov organov društva je bila podana kratka informacija o pripravah
evropskih standardov za pse vodnike slepih, pse pomočnikov in za terapevtske pse. Pobuda je bila
dana s strani nekaterih pridobitnih organizacij, tudi iz Silverja, Zagreb. Prostovoljske organizacije smo
bile povabljene na našo pobudo, saj menimo, da se standardi za terapevtske pse ne bi smelo
oblikovati brez nas. V zvezi tega je bilo opravljenih veliko telefonskih pogovorov, tudi sestanki itd.
Sklican je bil tudi posvet predstavnikov Zavoda PET, Ambasadorjev nasmeha in našega društva. Z
vsebino zapisnika z omenjenega posveta se je seznanil SO in IO. O vseh predhodnih dogajanjih v
zvezi vključitve v nacionalni odbor je bil seznanjen tudi strokovni odbor našega društva, prav tako je
razpravljal o predlogu članstva Društva Tačke pomagačke v Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
Po tehtnem premisleku SO predlaga IO, da sprejmemo sklep o včlanitvi in plačamo letno članarino, ki
znaša 168 evrov. Do sprejema spodnjega sklepa sicer še ni znano, ali bodo lahko organizacije
terapevtskih psov tudi članice evropskega odbora. V kolikor slednje ne bo mogoče, se bo oblikoval
nacionalni odbor za pripravo standardov za terapevtske pse, ki bodo v pomembno oporo vsem
tovrstnim prostovoljskim organizacijam.
Predlog sklepa:
IO na predlog strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke sprejema sklep o včlanitvi v Slovenski
inštitut za standardizacijo in plačilo letne članarine v višini 168 evrov.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
K 4. točki
IO je obravnaval naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša z nakupom 7 kosov oprsnic za terapevtske pse.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
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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