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ZAPISNIK 

 
 

11. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek dne 
23.03.2012 ob 19,00h  v prostorih OKREPČEVALNICE ERJAVC v Vasi 
pri Radljah ob Dravi.  
 
PRISOTNI: 
 

 Športno društvo Oldtimer Radlje     

 Strelsko društvo Drava Radlje  

 Šahovsko društvo Radlje           

 Shotokan karate klub Katana Radlje 

 Društvo upokojencev Radlje 

 Športno društvo Radlje 

 Kegljaški klub Keglbar Radlje 

 Športno društvo Havaji 

 Športno društvo Klošter 

 Športno društvo Vas 

 Društvo za razvedrilne dejavnosti Ludo – Ludodruštvo 

 Medobčinsko kegljaško društvo Drava Radlje 

 Plezalni klub Martinček 

 Športno društvo Remšnik 

 Tenis klub Radlje 

 KŠTD Dobrava 

 Športno društvo Vuhred 

 MDI Radlje 

 Športno društvo Remšnik 

 MKD Drava Radlje 
 
Prisotni še: 
Člani UO ŠZR : predsednik Jože Vertovšek, sekretar Bojan Kus ter Jelka Safran 
(nadzorni odbor) . 
 
Gost: Župan občine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Šolsko športno društvo Radlje 
 
ODSOTNI: Ženski odbojkarski klub Radlje, Strelsko društvo Radlje, Namizno teniški 
klub Radlje  in Kolesarski klub Radlje. 
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Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g. Jože VERTOVŠEK  otvori skupščino,  pozdravi 
prisotne in predlaga naslednji: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim 
2. Izvolitev organov skupščine  
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2011  
5. Razprava po poročilih 
6. Beseda gostom 
7. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2012 
8. Sprejem novih društev v Športno zvezo Radlje ob Dravi  
9. Razno 
10.Razglasitev športnikov leta 2011 v občini Radlje ob Dravi – ob 20.30h 
 
K1 
Na dnevni red ni bilo pripomb, z vsemi glasovi ZA je bil predlagan dnevni red sprejet. 
 
SKLEP 1/11 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 
 
K2 

Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne: 
Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Božič, člana delovnega predsedstva Blaž 
Cvar in Karel Kolar. 
Zapisničar: Bojan Kus, overitelja zapisnika Aleš Cvar  in Vlado Krivograd. 
Verifikacijska komisija: predsednik Robert Potnik, člana pa Stanko Lipuš in Vlado 
Capl. 
Drugih predlogov ni bilo, zato da predsednik predlagane na glasovanje. 
  
SKLEP 2/11 Predlagani organi skupščine so soglasno potrjeni. 
 
Delovno predsedstvo zavzame svoje mesto in delovni predsednik g. Zmago Božič 
nadaljuje z dnevnim redom. 
 
K3 

Poročilo verifikacijske komisije poda g. Robert Potnik z ugotovitvijo, da je od 25 
(predsednikov, oziroma prisotnih predstavnikov s pooblastili) prisotnih 20 članic ŠZR 
in ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa. 
 
K4 

Delovni predsednik  preide na 4. točko dnevnega reda: 
 

a) Predsednik ŠZR poda poročilo o delu za leto 2011, ki je priloga zapisnika. 
b) Finančno poročilo, ki ga je pripravila ga. Erika Luzar prebere delovni 

predsednik, poročilo je priloga zapisnika. 
c) Poročilo nadzornega odbora ŠZR poda članica odbora ga. Jelka Safran, 

poročilo je priloga zapisnika. 
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K5 

Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih. Razprave po 
poročilih ni, zato se sprejme: 

 
SKLEP 3/11  Vsa tri poročila 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 
področju športa v Občini Radlje ob Dravi. Delo zveze bi lahko bilo še boljše, 
vendar je neposredno povezano in omejeno pri svojem delu s splošno 
finančno krizo. 

 
K7 

Predsednik ŠZR predstavi  načrt dela za leto 2012 (načrt je priloga zapisnika), 
sekretar pa finančni načrt za leto 2012 (načrt je priloga zapisniku). 
Na predstavljena programa dela ni posebne razprave. 
 
SKLEP 4/11 Soglasno se sprejmeta načrt dela in finančni načrt ŠZR za leto   
2012.    
 
K8 

Predsednik ŠZR predstavi dve novi društvi, ki sta podali vlogi za vstop v zvezo, in 
izpolnjujeta vse potrebne pogoje za članstvo v ŠZR, to sta : Kegljaški klub Radlje in 
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se. 
 
SKLEP 5/11 Prisotni soglasno sprejmejo obe društvi v Športno zvezo Radlje.    
 
Prisotna predsednika društev se zahvalita za sprejem v ŠZR in na kratko opišeta 
dejavnosti društev. 
 
K9 

Pod točko razno ni razprave, le g. Anton Vodušek, predsednik KS Radlje ob Dravi 
zaželi nadaljnje uspešno delo ŠZR in se ji zahvali za sodelovanje na prireditvi 
Krajevne skupnosti Radlje ob obeležju 1. maja, z organizacijo CROSS Country-ja in 
upa še na dobro nadaljnje sodelovanje. 
 
K10 
Po seji so  vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev » Športnikov leta 2011 » 
v Občini Radlje ob Dravi. 
 

Seja skupščine je  bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
   
Zapisničar:                                                      Overitelja: 
 
Bojan Kus                                 Aleš Cvar                          Vlado Krivograd 
_________________                 ________________                   _______________ 


