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ZAPISNIK
10. volilne skupš č ine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila
v soboto dne 02.04.2011 ob 16,00h v prostorih BOWLING
CENTRA BAJTA RADLJE.

PRISOTNI:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Planinsko društvo Radlje
Strelsko društvo Drava Radlje
Kolesarski klub Radlje
Šahovsko društvo Radlje
Shotokan karate klub Katana Radlje
Društvo upokojencev Radlje
Športno društvo Radlje
Športno društvo Sv.Anton
Kegljaški klub Keglbar Radlje
Športno društvo Spodnja Vižinga
Športno društvo Klošter
Športno društvo Vas
Društvo za razvedrilne dejavnosti Ludo – Ludodruštvo
Medob č insko kegljaško društvo Drava Radlje

Prisotni še:
Č lani UO ŠZR : predsednik Jože Vertovšek, sekretar Bojan Kus ter Stanko
Lipuš (nadzorni odbor) in Anton Javornik (disciplinska komisija).
Gost: Župan obč ine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK.
OPRAVI Č ENO ODSOTNI:
ODSOTNI: Šolsko športno društvo Radlje, Medob činsko društvo invalidov
Radlje, Ženski odbojkarski klub Radlje, Plezalni klub Martinč ek Radlje,
KŠTD Dobrava, Strelsko društvo Radlje, Tenis klub Radlje, ŠD Oldtimer
Radlje, ŠD Vuhred, Namizno teniški klub Radlje in Športno društvo
Remšnik.
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Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g. Jože VERTOVŠEK
pozdravi prisotne in predlaga naslednji :

otvori skupš čino,

DNEVNI RED:
Otvoritev skupš čine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupš čine in volilne komisije
3. Poroč ila ( predsednika, finan čno in nadzornega sveta ) za leto 2010
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava po poro čilih
6. Beseda gostom
7. Program Športne zveze Radlje za leto 2011
8. Razno
9. Volitve
10. Razglasitev športnikov leta 2010 v ob čini Radlje ob Dravi – ob 19.00h
1.

K1
Na dnevni red ni bilo pripomb, z vsemi glasovi ZA je bil predlagan
dnevni red sprejet.
SKLEP 1 /10 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet.
K2
Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupš č ine naslednje prisotne:
Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Boži č, člana delovnega
predsedstva Ivana Kus in Evald Lampreht.
Zapisni č ar: Bojan Kus, overitelja zapisnika Branko Čagran in Stanko
Lipuš.
Verifikacijska komisija: predsednik Anton Javornik, člana pa Aleš Cvar in
Vlado Capl.
Volilna komisija: predsednik Boris Gašper in člana Jože Planinši č in
Matjaž Vezonik.
Drugih predlogov ni bilo, zato da predsedni k predlagane na glasovanje.
SKLEP 2 /10 Predlagani organi skupš čine in volilne komisije so soglasno
potrjeni.
Delovno predsedstvo prevzame svoje mesto in delovni predsednik g.
Zmago Boži č nadaljuje z dnevnim redom.
K3
Delovni predsednik pozdravi prisotne, se zahvali in preide na 3.to čko
dnevnega reda:
a) Predsednik ŠZR poda poro č ilo o delu za leto 2010, ki je priloga
zapisnika.
b) Finan č no poro č ilo, ki ga je pripravila ga.Erika Luzar prebere članica
delovnega predsedstva ga. Ivana Kus, poro č ilo je priloga zapisnika.
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c)

Poro č ilo nadzornega
Stanko Lipuš.

odbora

ŠZR poda

predsednik

odbora

g.

K4
Poro č ilo verifi kacijske komisije poda g. Ludvik Fedler z ugotovitvij o, da
je od 25 (predsednikov, oziroma prisotnih predstavni kov s pooblastili)
prisotnih 14 članic ŠZR in ugotavlja, da skupš čina lahko veljavno sklepa.
K5
Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poro čilih.
Razprave po poro č ilih ni, zato se sprejme:
SKLEP 3 /10 Vsa tri poro čila so soglasno sprejeta.
K6
Delovni predsednik povabi k besedi gosta župana g. Alana Bukovnika ,
ki pove naslednje:
 po osmih letih delovanja, ko se je obudilo delo ŠZR, je zveza
dosegla svoj namen in postala krovna organizacija in predstavnica
društev in klubov na podro č ju športa v Ob čini Radlje ob Dravi,
 dosegla je celo napredek, saj osveš ča ob čanke in ob čane o
zdravem športnem življenju in aktivnem preživljanju prostega
časa,
 Ob č ina Radlje ob Dravi je v zadnjih letih veliko vložila v športno
infrastru k t u ro in tako dvignila kvaliteto rekreacije,vadbe in
tekmovanj športnih društev in klubov v ob čini,
 v prihodn je bo delo
na podro č ju športa razdeljeno na dva
segmenta:
1. športna infrastru k t u ra (vzdrževanje in upravljanje z njo) – za
katerega bo skrbel Javnj zavod ŠKTM in
2. programe športa, vsebino kateri pa naj bodo glavna
smernica dela ŠZR.
 pod drugo to č ko, zvezi predlaga naslednje smernice:
1. poudariti izobraževanje na podro č ju športa preko OKS (kot
njegovi članici),
2. v kraj privabiti še kaj novega na podro č ju športa,
3. glede statusa ŠZR bo potrebno veliko samoiniciative,
povezovanja in informi ranja, tako se bodo tudi v bodo če
našla sredstva za njeno delovanje,
4. Kaj jo čaka? Postati krovna organizacija na podro č ju športa v
Dravski dolini (primer Medob č inske lige, prevzemati tudi
organizacijo), narediti korak naprej.
 zahvali se vsem društvom in klubom za uporabo Športne hiše
Radlje,
 pred aktiviranjem novega Stadiona Radlje, pozove skupš čino ŠZR k
aktivnemu iskanju nosilcev za izvajanje atletike v kraju, pripeljati
ali pa izobraziti bo potrebno strokovnjake na podro čju te panoge,
 izpostavi tudi problem Namizno teniškega kluba Radlje (problemi
v klubu na relaciji vodstvo kluba – starši) ter pozove vse k aktivni
pomo č i in vklju č evanje v problemati ko,
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na koncu prisotne informi ra še o projektu in sodelovanju ob čine s
podjetjem RTS Radlje (g. Domjan). Omenjeno podjetje namre č na
pobudo Ob č ine Radlje pripravlja kolekcijo športne opreme (v
bodo č e modna revija, katalogi ) za vsa društva in klube pod
geslom RAD MAM RADLJE, ki jim jo bo ponudilo za 50% vrednosti.

K7
Predsednik ŠZR predstavi
program dela za leto 2011 (program je
priloga zapisnika).
Na predstavljen program dela se odpre razprava:
a) g. Stanko Lipuš sprašuje zakaj takšna pomembnost OKS in
izobraževanja.
G.Bojan Kus odgovori, da že nekaj let izredno aktivno sodeluje z
Regijsko pisarno OKS v Slovenj Gradcu, ki je bila ustanovljena ob
podpisu in s podporu vseh koroških ob čin. Regijska pisarna je
razpisala že nekaj brezpla č nih izobraževanj na podro čju športne
rekreacije, o katerih so bila društva obveš čena preko ŠZR, vendar
ni bilo odziva na razpise. Poudari tudi, da društva in klubi premalo
izkoriš č ajo ŠZR kot informativni center na podro č ju športa in
rekreacije.
b)
g. Blaž Cvar poda pobudo k enotnejšem delovanju in
organiziranju prireditev,
na relaciji društva - ŠZR- ŠKTM in ob čina.
g. Evald Lampreht daje poudarek na temo zavarovanja v društvih,
še posebej
SKLEP 4 /10 Soglasno se sprejme program dela za leto 2011.
K8
Pod to č ko razno prisotni razpravljajo predvsem na temo poro čila g.
Vlada Capl, ki predstavi dosedanje delovanje Strelskega društva Drava
Radlje in Kolesarskega kluba Radlje ter trenutno problemati ko streljanja
in kolesarjenja ( prilogi k zapisniku ).
K9
Delovni predsednik pove, da so volitve tajne in pozove člane volilne
komisije, da razdelijo glasovnice in izvedejo volitve.
Rezultati volitev:
Predsednik : Jože Vertovšek
Č lani UO ŠZR: Karel Kolar, Zmago Boži č, Branko Čagran, Aleš Cvar, Vlado
Krivograd in Blaž Cvar.
Č lani nadzornega odbora : Ivana Kus, Sreč ko Gosten č nik in Jelka Safran.
Č lani disciplinske komisije : Anton Javornik, Klemenc Kondrad in Ivan
Gašper.
Priloge :
 Poro č ilo o delu ŠZR za leto 2010,
 Poro č ilo o finan č nem poslovanju v letu 2010,
 Poro č ilo nadzornega odbora za leto 2010,
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Program dela ŠZR za leto 2011.

Seja skupš č ine je bila zaklju č ena ob 18.00 uri.
Po seji so bili vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev »
Športnikov leta 2010 » v Ob č ini Radlje ob Dravi.
Zapisni č ar:
Bojan Kus
_________________

Overitelja:
Aleš Cvar
________________

Vlado Capl
_______________

