Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 LJUBLJANA
Datum: 18. 6. 2009

 01 42 30 370
 01 42 30 380
e-naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-vrhovci.si
TRR: 01261-6030665280
ID št. za DDV: SI34317627

ZAPISNIK 4. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
Trajanje: 16.00 – 17.05
Lista prisotnosti: priloga
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled prihodkov in odhodkov šolskega sklada v letu 2009
3. Pregled ponudb za kolesarnico
4. Razno
Ad. 1)
Člani sprejmejo zapisnik 3. sestanka.
Ad. 2)
Člani pregledamo poročilo prihodkov in odhodkov šolskega sklada v letu 2009, ki ga je
pripravila ravnateljica.
Ad. 3)
Po predhodnem pogovoru se člani strinjamo, da prostor za telovadnico ni primeren, ker
ni dovoza in bi izdelava le tega, projekt izgradnje kolesarnice le še podražila. Na tem
prostoru tudi ni video nadzora, s katerim bi lahko kontrolirali prostor namenjen
shranjevanju koles.
G. Pečovnik predlaga, da bi izgradili dve kolesarnici, eno v atriju novega dela šole in
drugo pred vhodom na razredno stopnjo. Na teh dveh mestih je podlaga, pa tudi dostop
do kolesarnice je že urejen in nadzorovan s kamero. Vsaka izmed teh dveh kolesarnic
bi imela prostora za približno 15 koles.
Člani predlagamo, da se izgradi le ena kolesarnica v atriju novega dela šole, kjer je
sedaj eno parkirno mesto za učitelje, na tem mestu pa že sedaj puščajo otroci svoja
kolesa.
Člani se strinjamo, da druge kolesarnice pred vhodom na razredno stopnjo ne
potrebujemo, ker se mlajši otroci s kolesom v šolo ne vozijo in ker kolesarski izpit
opravljajo šele na koncu 5. razreda.
Sklepi:
 Člani soglasno sprejmemo, da se bo kolesarnica gradila v atriju pri novem
delu šole.
 Podjetje HIŠA JUTING d.o.o., Ižanska cesta 284, Ljubljana, ki je že
pripravilo ponudbo za prvo kolesarnico in je aktivno sodelovalo pri zamisli
ter tehnični izvedbi kolesarnice in v katerem dela tudi oče našega učenca,

pozovemo, da pripravi novo ponudbo oz. predračun za kolesarnico v atriju
novega dela šole.
 Člani se strinjamo, da na korespondenčni seji proučimo in pregledamo
novo ponudbo kolesarnice v atriju novega dela šole.
Ad. 4)
Pod točko razno ni bilo novih pobud in predlogov.
Zapisala:
Irma Starman

Predsednica upravnega odbora
Maruša Pirc

