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Zapisnik
2. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je potekala od 6. do 11.
maja 2015 z naslednjim predlogom
dnevnega reda:
1. Izbira ponudbe za tisk
2. Odobritev stroškov izobraževanja v Zagrebu (nočitev, potni stroški)
3. Plačilo računalniškega programa Birokrat

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.

K 1. točki
Izvršni odbor Društva »Tačke pomagačke« je bil seznanjen s tremi ponudbami za tiskarske storitve za
potrebe strokovnega izobraževanja na temo Terapevtski pes v šolah in vrtcih. Strošek tiskarskih
storitev je bil zajet v oceni stroškov izobraževanja, ki bodo kriti s sredstvi donatorja Thoolen
Foundation Vaduz.
V obravnavo in potrditev je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor je bil seznanjen s tiskarskimi ponudbami za tisk zloženke Pes v vrtcu v nakladi 1000
kom, gradiva in potrdil za udeležence izobraževanja (150 izvodov), ki ga organizira društvo
16.5.2015. Izmed ponudb sprejema ponudbo tiskarne Partner graf, ki je cenovno najugodnejša.
Stroški tiskarskih storitev se krije s pridobljenimi donacijskimi sredstvi (Thoolen Foundation
Vaduz).
Predlog sklepa so članice IO soglasno potrdile.

K 2. točki
Po sklepu skupne seje strokovnega in izvršnega odbora z dne 11.2.2015 se bo od 22. do 24. maja
2015 v Zagrebu udeležilo izobraževanja, ki ga organizira Hrvaška udruga za školovanje pasa vodiča i
mobilitet iz Zagreba, 5 terapevtskih parov. Kotizacija na osebo znaša 150 evrov, stroški najema
apartmaja za vseh 5 terapevtskih parov 500 evrov in stroški kilometrine za 2 avtomobila.
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V obravnavo in potrditev je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora sprejema sklep o izobraževanju 5 terapevtskih parov
na izobraževanju od 22. do 24. maja 2015, ki bo v Zagrebu v organizaciji Hrvaške udruge za
školovanje pasa vodiča i mobilitet. IO soglaša s predlogom kritja finančnih stroškov, ki zajemajo
stroške kotizacije 150 € na osebo, najem apartmaja 500 evrov za 5 terapevtskih parov od 22. do 24.
maja 2015 in stroške kilometrine za dve osebni vozili.
Predlog sklepa so članice IO soglasno potrdile.

K 3. točki
S prehodom na elektronsko bančništvo, na katerega je moralo društvo preiti s 1.1.2015 (zakonska
zahteva) je bilo potrebno pridobiti ustrezen podporni računalniški program, ki ga je kot donacijo za
dobra 4 meseca prispevala Skupina Andersen. Brez tovrstnega programa zakonsko zahtevanega
elektronskega bančništva ne moremo opravljati. Cena enoletnega najema je 64,00 evrov; zajema tudi
ustrezno tehnično podporo v primeru kakršnih koli težav.
V obravnavo in sprejem je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša z najemom programa Birokrat, s katerim je društvu omogočeno elektronsko
bančništvo in s ceno najema, ki znaša letno 64,00 evrov. V ceni je všteta ustrezna tehnična
podpora.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Izvršni odbor Društva
»Tačke pomagačke«
Slavica Mrkun, predsednica

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