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Zapisnik
6. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je potekala od 28. 8. do
11.09. 2015 z naslednjim predlogom

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. Pogodba o medsebojnem sodelovanju s podjetjem Breve, d. o. o.
2. Odobritev finančnih izdatkov
3. Oprema za terapevtske pare

k 1. točki
Članice IO so prejele besedilo Pogodbe o medsebojnem sodelovanju s podjetjem Breve, d. o. o. kot
prilogo sklica korespondenčne seje. Na predloženo besedilo, predhodno usklajeno z obema
pogodbenima strankama, članice IO niso imele pripomb.
IO je bil v obravnavo in potrditev predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor Društva »Tačke pomagačke« je obravnaval predlog Pogodbe o medsebojnem
sodelovanju s podjetjem Breve, d. o. o. IO s predloženo vsebino soglaša. Pogodbo o medsebojnem
sodelovanju se sklepa za obdobje 1.9.2015 do 31.8.2016.
IO je predlog sklepa soglasno sprejel.

K 2. točki
a) Izvršnemu odboru je bil v obravnavo in potrditev predlagan naslednji predlog sklepa:
IO soglaša s predlogom, da se za obdaritev donatorja Otta Blummerja in tajnice Thoolen
Foundation Vaduz nameni okoli 90 evrov ter da se terapevtskim parom, ki bodo gosta pričakali
9.9.2015 na Brniku, povrne stroške kilometrine (0,18 evrov/km).
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

b) Dva terapevtska para Društva »Tačke pomagačke« se bosta udeležila delavnice: Terapija s
pomočjo psov pri nevrološkem bolniku, ki bo izvedena na 16. kongresu fizioterapevtov
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Slovenije z naslovom »Fizioterapija - gibanje za zdravje vseh«. Kongres bo potekal 9. in 10.
oktobra 2015 v Portorožu v Grand hotelu Bernardin.
Izvršnemu odboru je bil predlagan v obravnavo in potrditev naslednji predlog sklepa:
IO soglaša s predlogom povrnitve potnih stroškov za 1 osebno vozilo (0,18 €/km) za udeležbo dveh
terapevtskih parov na delavnici Terapija s pomočjo psov pri nevrološkem bolniku, ki bo izvedena
na 16. kongresu fizioterapevtov Slovenije v Portorožu. Povrnitev potnih stroškov se odobri za
relacijo Videm, Dobre Polje - Ljubljana – Portorož – Ljubljana, Videm, Dobre Polje in stroške km za
pripravo na relaciji Zalog – Ljubljana – Zalog ter Videm, Dobre Polje- Ljubljana - Videm, Dobre polje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

c) Izvršnemu odboru je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša s kritjem finančnih stroškov dveh foto albumov in stroškov izdelave 30
fotografij, posnetih ob srečanju s švicarskim donatorjem s terapevtskimi in pripravniškimi pari na
Brniku, ki se mu jih pokloni v spomin na srečanje.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

d) Izvršnemu odboru je bil v obravnavo in potrditev predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša z nakupom 1 kom slikarskega stojala za potrebe društva.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
IO je obravnaval naslednji predlog sklepa:
IO je sprejel sklep, da se sprejme ponudbo za nakup softt shell jaken za terapevtske in pripravniške
pare družbe PELE, d. o. o. iz Ljubljane. Cena 1 kosa z vračunanim DDV je 41 evrov. Omenjeno
podjetje bo dotisk 2 logotipov opravilo brezplačno.

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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