ZAPISNIK S 3. SEJE UO ŠZŠ
V skladu s 3. točko dnevnega reda 2. seje UO ŠZŠ in dogovoru z županom g.
D. Menihom je predsednik ŠZŠ sklical 3. sejo UO ŠZŠ , ki je bila dne 6.
septembra 2012 ob 19,00 uri v mali sejni sobi občine Šoštanj.
Prisotni člani UO: M. Prelog, T. Sinigajda, G. Rupnik, N. Ošlovnik, in
predsednik NO M. Klemenčič.
Odsotni : K. Črep, Z. Kedačič .

Dnevni red seje:
1. Pregled zapisnika 2. seje UO ŠZŠ in realizacija sklepov.
2. Ocena predstavitve športov osnovnošolcem.
3. Aktivnosti do konca septembra in razdelitev nalog.
4. Razno
Na predstavljen dnevni red ni bilo pripomb, sejo je vodil predsednik
ŠZŠ Nino Ošlovnik, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne.
AD 1. Pregled zapisnika s 2. seje in realizacija sprejetih sklepov
SKLEP št. 5: še ni v celoti realiziran (spletne strani), nekaj
podatkov je že objavljeno.
SKLEP št. 6: Urejeno
SKLEP št. 7: Rok je 12.09.2012
SKLEP št. 8 :Rok je 20.09.2012
SKLEP št. 9 : Rok je 15 - 30.09.2012
SKLEP št.10: Urejeno
Pod točko » razno » je OU ŠZŠ planiral sestanek z županom g. D.
Menihom.
- Dogovorjeno je bilo , da bi sestanek organizirali čimprej po
začetku novega šolskega leta, predvidoma 6.9.2012. Sklicana seja
je potekala skladno s planom, vendar se g. župan seje zaradi

drugih obveznosti ni utegnil udeležiti. Med razgovorom, ko je
opravičil svojo odsotnost je povedal, da je prejel in pregledal
gradivo za sejo, da aktivnosti podpira in da se bo aktivno vključeval,
kjer bo le mogoče.
- Bilten pripravi N. Ošlovnik
- Tretja anileja :Urejeno.
V zvezi s SKLEPOM št. 7 (razpis) je UO ŠZŠ zavzel
SKLEP št.11: Takoj ko poteče rok javnega razpisa za naj športnika
občine Šoštanj, predsednik ŠZŠ N.Ošlovnik skliče sejo UO in
obravnava prispele prijave. Seja bo v petek 14.9.2012 ob 19,00 uri
AD. 2 V zvezi s predstavitvijo športnih aktivnosti za osnovnošolce je
podal kratko poročilo predsednik ŠZŠ N. Ošlovnik. V programu, ki
se je odvijal dne 4.9.2012 od 10-12 ure v telovadnici OŠ KDK v
Šoštanju je sodelovalo cca. 300 otrok. V dveh skupinah so se
seznanjali in preizkušali v 8 različnih športih. Dejavnost je bila
odlično organizirana in izpeljana v zadovoljstvo vseh udeležencev.
AD 3 : Aktivnosti do konca septembra:
- 14.9.2012 seja UO ŠZŠ – pregled prispelih prijav in opraviti
izbor (UO).
- 20.9.2012 prireditev ob 100- letnici športa v občini Šoštanj in
izbor » naj športnika » občine Šoštanj.
V zvezi s to prireditvijo je N.Ošlovnik ( okvirno ) predstavil, kako bo
potekalo dogajanje pod šotorom, ki bo predvidoma stal pri ribiški
koči. Ob 100-letnici tečejo razgovori s sokolsko zvezo Slovenije o
sodelovanju na prireditvi.
Z režiserjem prireditve skleniti dogovor in jo skladiti z možnostmi,
pripraviti slikovni in filmski material, bilten, opraviti razgovor z
ostarelimi športniki ( g. Železnik n.pr ), dogovor s povezovalcem
prireditve, nastopajočimi ipd. ( zadolžena N.Ošlovnik, T.Sinigajda ).
Plakete ( priznanja ) pripravi N.Ošlovnik, kakor tudi objavo v N.Č,
TV Šoštanj itd.
Prošnjo za sredstva posredovati na občino, da bodo pravočasno
nakazali sredstva , ki so namenjena ŠZŠ.

15 – 30.09.2012 bodo potekali dnevi rekreacije. V zvezi s tem je bilo
ugotovljeno, da je večina planiranih športnih aktivnosti
dogovorjena, vendar ne povsod. Zato je potrebno čimprej preveriti,
kje še ni vse dogovorjeno, enako glede rezervacije prostorov in
dogovoriti za izvedbo aktivnosti ( vsi člani UO! )
AD 4. Razno
Pod to točko nismo obravnavali nič.
3.seja UO ŠZŠ je bila zaključena ob 20,20 uri
Zapisal predsednik ŠZŠ
Nino Ošlovnik

