ZAPISNIK S 1. SEJE UO ŠZŠ
Skladno s sklepom št. 11, 13.volilne skupščine ŠZŠ je predsednik Nino
Ošlovnik sklical 1. sejo upravnega odbora ŠZŠ, ki je bila, dne 5.junija ob 19,00
uri v mali sejni sobi občine Šoštanj.
Prisotni člani UO : T. Sinigajda, Z. Kedačič, G. Rupnik, N. Ošlovnik ter
predsednik NO : M. Klemenčič.
Odsotni : M. Prelog, K. Črep ( oba opravičila).

Dnevni red seje:
1. Program dela ŠZŠ v letu 2012
2. Terminski plan dela v letu 2012
3. Razno
Na predstavljen dnevni red ni bilo pripomb, sejo je vodil predsednik
ŠZŠ Nino Ošlovnik, ki je uvodoma pozdravil prisotne ter podal
opravičilo za dva odsotna člana UO.
AD 1. Predstavil je način dela, katere aktivnosti so planirane,
nekatere okvirne dileme za izvedbo aktivnosti ,ipd.
Aktivnosti ŠZŠ za leto 2012 so :
A) 100 let športa v Šoštanju
B) Dnevi rekreacije 2012
C) Razglasitev športnika leta 2012
D) Predstavitev športnih panog, ki delujejo v okviru ŠZŠ
osnovnošolcem Šoštanja.
SKLEP št. 1: UO ŠZŠ potrjuje vse štiri planirane osnovne
aktivnosti, ki bodo izvedene do oktobra 2012.

AD 2. Terminski plan za izvedbo aktivnosti je že ustaljen in je
podoben preteklim.
Prva aktivnost, ki bo izvedena v začetku novega šolskega leta je
predvidena predstavitev članic ŠZŠ osnovnošolcem.
Druga aktivnost so Dnevi rekreacije, predvideni v času od 15.
septembra do 30. septembra.
Tretja aktivnost to je razglasitev športnika leta 2012 bi bila
izvedena ob praznovanju 100 let športa v občini Šoštanj ob
občinskem prazniku 30. september 2012.
SKLEP št, 2: UO ŠZŠ je sprejel okvirni terminski plan za izvedbo
aktivnosti v letu 2012, podrobnosti bodo sprejete na 2. seji UO
ŠZŠ.
SKLEP št. 3: S predlaganimi aktivnostmi UO takoj seznani vse
članice ŠZŠ zaradi lažjega usklajevanja in planiranje dela po
sekcijah.
SKLEP št, 4: Takoj vzpostaviti stik z županom D. Menihom in
skupno določiti koordinatorja, ki bo usklajeval delo med občino
in ŠZŠ za izvedbo planiranih aktivnosti.
SKLEP št, 5: UO ŠZŠ zadolži T. Sinigajdo, da objavi zapisnike,
dogovore in izvedbo vseh aktivnosti na spletni strani ŠZŠ.
(ažuriranje spletnih strani ŠZŠ ).
Naslednja seja bo 1. avgusta 2012 ob 19,00 uri.
Seja je bila končana ob 20,30 uri.
Zapisnik zapisal:
Predsednik ŠZŠ:
Nino Ošlovnik

