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ZAPISNIK 3. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,
DNE 14. 4. 2009 OD 16.05 DO 17.00

Lista prisotnosti: v prilogi.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled finančnega stanja šolskega sklada
3. Kolesarnica
4. Razno
Ad. 1)
Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 2. sestanka.
Ad. 2)
V januarju je opazen porast sredstev šolskega sklada, saj so bile v tem obdobju
izdane položnice. Nato je opazen upad. Ga. Strohmaier Ocvirk predlaga, da bi poslali
dopis podjetjem za donacije pri financiranju kolesarnice. Ga. Čebulj pove, da so v
preteklih letih že poskušali, vendar ni bilo pravega odziva. Člani se strinjajo, da bi
kljub temu lahko poskusili.
Sklep: ga. Čebulj posreduje že pripravljeni dopis za donacije gospe Pirc, ki do
prvomajskih počitnic pripravi novo verzijo in ga posreduje ravnateljici.
Ad.3)
Ga. Vampelj pove, da je eden od staršev, g. Juhart, prišel pogledat okolico šole in
opravil meritve ter pripravil elaborat (ravnateljica ga predloži članom na vplogled).
Šola mora po Zakonu o javnih naročilih pridobiti še dve ponudbi, za kar bo poskrbela
ga. Snoj. Člani se pogovorijo o prispeli ponudbi. Ga. Snoj predlaga, da možnosti za
izgradnjo preučijo še učitelja g. Pečovnik in g. Lipovec ter hišnik g. Peklaj.
Ravnateljica pove, da je dopis v zvezi s kolesarnico že poslala tudi na Mestno občino
Ljubljana, vendar še ni prejela odgovora. Po telefonu pa je dobila odgovor, da naj
šola pošlje elaborat na mestno občino, da ga preučijo.
Ga. Čebulj je mnenja, da je pomembno, da je kolesarnica čim varnejša, zato mora
biti po izgradnji pregledana s strani varnostnega inšpektorja. Ravnateljica pove, da
bo dala kolesarnico pregledati pooblaščeni službi.
Prisotni člani upravnega odbora si ogledajo prostor, kjer je po načrtu g. Juharta
predvidena kolesarnica (med velikim igriščem in steno velike telovadnice).
Sklepa:
• G. Pečovnik, g. Lipovec in g. Peklaj preučijo možnosti za izgradnjo
kolesarnice.
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Ga. Snoj poišče še dve primerljivi ponudbi za izgradnjo kolesarnice.

Ad. 4)
Razno:
• Člani se dogovorijo glede datuma izdaje položnic za starše.
Sklep: Naslednje položnice za starše se izdajo do 23. 4. 2009. Na položnicah bo
ponovno kratka obrazložitev, da bo večji del zbranega denarja namenjen
izgradnji kolesarnice.
• Ga. Marjanca Vampelj posreduje pobudo, da bi bili zapisniki sestankov
upravnega odbora šolskega sklada objavljeni na spletni strani šole. Člani se
strinjajo.
Sklep: Potrjeni zapisniki bodo objavljeni na spletni strani šole.
• Člani se dogovorijo glede datuma naslednjega sestanka.
Sklep: Naslednji sestanek bo predvidoma 25. 5. 2009.

Zapisala:
Romina Plešec

Predsednica upravnega odbora:
Maruša Pirc
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