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ZAPISNIK
12. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek dne
19.04.2013 ob 16,00h v prostorih PENZIONA MARKAČ v Vuhredu.
PRISOTNI:

















Strelsko društvo Drava Radlje
Šahovsko društvo 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
KŠTD Dobrava
Športno društvo Vuhred
MDI Drava Radlje
DŠR Razgibaj se
Kegljaški klub Radlje
Športno društvo Sv. Anton na Pohorju

Prisotni še:
Člani UO ŠZR : predsednik Jože Vertovšek, sekretar Bojan Kus ter Anton Javornik
(disciplinska komisija) .
Gost: Župan občine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Plezalni klub Martinček in Planinsko društvo Radlje.
ODSOTNI: Ženski odbojkarski klub Radlje, Strelsko društvo Radlje, Namizno teniški
klub Radlje, Kolesarski klub Radlje, Tenis klub Radlje, Shotokan karate do klub
Katana Radlje, ŠŠD Radlje, Športno društvo Remšnik in Športno društvo Oldtimer
Radlje.
Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g. Jože VERTOVŠEK otvori skupščino, pozdravi
prisotne in predlaga naslednji:
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DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupščine
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Seznanitev članov skupščine s Poslovnikom o delu Skupščine ŠZR
5. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega odbora ) za leto 2011
6. Razprava po poročilih
7. Beseda gostom
8. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2013
9. Sprejem novih društev v Športno zvezo Radlje ob Dravi
10.Problematika financiranja športnih društev in klubov v občini Radlje
11.Razno
12.Razglasitev zasluženega športnega delavca v letu 2012 v občini Radlje
K1
Predsednik ŠZR otvori 12. Skupščino ŠZR in pozdravi prisotne.
SKLEP 1/12 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet.
K2
Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne:
Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Božič, člana delovnega predsedstva Rudi
Kus in Nataša Urnaut.
Zapisničar: Bojan Kus, overitelja zapisnika Aleš Cvar in Primož Verdnik.
Verifikacijska komisija: predsednik Blaž Cvar, člana pa Ivan Pečovnik in Konrad
Klemenc.
Drugih predlogov ni bilo, zato da predsednik predlagane na glasovanje.
SKLEP 2/12 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. Blaž Cvar z ugotovitvijo, da je od 27
(predsednikov, oziroma prisotnih predstavnikov s pooblastili) prisotnih 16 članic ŠZR
( 10 predsednikov, 6 s pooblastili ) in ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa.
K4
Delovni predsedstvo zasede svoja mesta. Predsednik da na glasovanje dnevni red
12. Skupščine ŠZR.
Delovni predsednik predstavi prisotnim Poslovnik o delu skupščine ŠZR in preide na
5. točko dnevnega reda.
K5
a) Predsednik ŠZR poda poročilo o delu za leto 2012, ki je priloga zapisnika.
b) Finančno poročilo, ki ga je pripravila ga. Erika Luzar članica delovnega
predsedstva, poročilo je priloga zapisnika.
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c) Poročilo nadzornega odbora ŠZR poda član delovnega predsedstva, poročilo
je priloga zapisnika.
K6
Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih. Razprave po
poročilih ni, zato se sprejme:
SKLEP 3/12 Vsa tri poročila so soglasno sprejeta.
K7
Delovni predsednik povabi k besedi gosta župana g. Alana Bukovnika , ki pozdravi
prisotne v imenu Občine Radlje in pove naslednje:
 zahvali se Športni zvezi Radlje ob Dravi za odlično sodelovanje z Občino
Radlje ob Dravi,
 poudari, da je ponosen, da je ŠZR v letih delovanja zrastla v institucijo, brez
katere si težko predstavlja dejavnosti na področju športa,
 športna zveza po njegovih besedah združuje celostno športno sfero občine,
 pohvali uspešnost zveze na državnih razpisih za šport in dajanje izjav in
mnenj zveze ob prijavah občine na razpise s področja športa,
 na koncu se zahvali vsem športnim društvom in klubom za sodelovanje na
čistilni akciji in zaželi vsem uspešno delo tudi v bodoče.
K8
Predsednik ŠZR predstavi načrt dela za leto 2013 (načrt je priloga zapisnika),
sekretar pa finančni načrt za leto 2013 (načrt je priloga zapisniku).
Na predstavljena programa je podana samo kritika g.Vlada Capla za premalo
usklajenost zveze in Javnega zavoda ŠKTM Radlje in večkraten sklic društev in
klubov tudi s strani ŠZR. Nadaljnje razprave ni, prisotni pa soglasno sprejmejo:
SKLEP 4/12 Soglasno se sprejmeta načrt dela in finančni načrt ŠZR za leto
2013.
K9
Predsednik ŠZR predstavi novo društvo, ki je podalo vlogo za vstop v zvezo, in
izpolnjuje vse potrebne pogoje za članstvo v ŠZR, to je : Bowling klub Bajta Radlje.
Rudi Kus opraviči odsotnost predsednika kluba in prebere predstavitev delovanja
kluba.
SKLEP 5/12 Prisotni soglasno sprejmejo Bowling klub Bajta Radlje v Športno
zvezo Radlje.
K10
Delovni predsednik pozove župana občine Radlje ob Dravi g. Alana Bukovnika , da
obrazloži nastalo situacijo in problematiko financiranja športni društev in klubov.
Gospod župan obrazloži, da občina ni podala pismenega odgovora ŠZR, ker je
vedel, da bo sam prisoten na seji skupščine ŠZR.
G. Bukovnik razloži, da se problemi zamikov plačil pojavljajo že na višjih distancah.
Na eni strani mora občina na pozitivno rešenih EU razpisih, najprej sama založiti svoj
denar in potem čakati na evropska sredstva, prav tako pa tudi država občinam ne
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nakazuje v roku proračunski denar, nenazadnje pa ja skupna vsota denarja na
državnem nivoju še 10 % nižja v letošnjem letu.
Poudari, da je občina razvojno naravnana, opravičuje se društvom in klubom v imenu
občine za zamike plačil in pove, da je občina v nastali krizni situaciji že ustavila vse
nepotrebne investicije.
Na koncu obljubi, da bodo sredstva za šport razdeljena s sklepi letos sigurno
izplačana in , da je občina v letu 2013 za šport namenila enako vsoto sredstev, kljub
manjšemu državnemu proračunu nakazano občinam.
K11
Pod točko razno se razvije razprava:
- g. Kondrad Klemenc – predsednik DU Radlje pohvali solidno sodelovanje s
ŠZR, omeni lepe športne rezultate v regiji na področju kegljanja in najavi
organizacijo državnega prvenstva v kegljanju upokojencev 2013, v Radljah ob
Dravi.
- g. Rudi Kus – predsednik Kegljaškega kluba Radlje pove, da imajo z zamikom
izplačil občine društvom še posebej probleme, društva in klubi v
TEKMOVALNIH SISTEMIH. Predlaga, da bi občina v bodoče ob sproščanju
sredstev najprej nakazovala omenjenim društvom za lažjo izpeljavo njihovih
programov in tekmovanj.
K12
Po seji so vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev zasluženega športnega
delavca v letu 2012 v Občini Radlje ob Dravi.

Seja skupščine je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisničar:
Bojan Kus
_________________

Overitelja:
Aleš Cvar
________________

Primož Verdnik
_______________

