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ZAPISNIK
14. volilne Skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek
dne 13.03.2015 ob 17,00h v prostorih OKREPČEVALNICE ERJAVC v
Vasi pri Radljah ob Dravi.
PRISOTNI:



















Šahovsko društvo Radlje
ŽNK Radlje
Športno društvo Radlje
Kegljaški klub Keglbar Radlje
Športno društvo Klošter
Športno društvo Vas
Društvo za razvedrilne dejavnosti Ludo – Ludodruštvo
Medobčinsko kegljaško društvo Drava Radlje
Športno društvo Vuhred
DŠR Razgibaj se
Športno društvo Oldtimer Radlje
Tenis klub Radlje
KŠTD Dobrava
Strelsko društvo Radlje
Plezalni klub Martinček
MDI Drava Radlje
Kegljaški klub Radlje
Bowling klub Bajta

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 in podžupan g. Robert
POTNIK.
OPRAVIČENO ODSOTNI:
ODSOTNI: Namizno teniški klub Radlje, Kolesarski klub Radlje, ŠŠD Radlje,
Shotokan karate do klub Katana Radlje, Planinsko društvo Radlje, ŠD Remšnik,
Strelsko društvo Drava Radlje, Društvo upokojencev Radlje, ŠD Sv. Anton, ŽOK
Radlje in Športno društvo Havaji.
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K1
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 in volilne komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Seznanitev članov skupščine s Poslovnikom o delu Skupščine ŠZR
5. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega odbora ) za leto 2014
6. Razprava po poročilih
7. Beseda gostom
8. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2015
9. Sprejem novih društev v Športno zvezo Radlje ob Dravi
10.Razno
11.Volitve
12.Razglasitev športnikov leta 2014 v občini Radlje ob Dravi
K2
Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne:
Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Božič, člana delovnega predsedstva Ivan
Gašper in Franc Flajšar.
Zapisničar: Bojan Kus, overovatelja zapisnika pa Erik Marsel in Jan Sredenšek.
Verifikacijska komisija: predsednik Igor Sredenšek, člana pa Tomo Ravnjak in Igor
Lauko.
Volilna komisija: predsednik Marjan Šol in člana Slavko Mori ter Tjaša Havnik.
Drugih predlogov ni bilo, zato da predsednik predlagane na glasovanje.
SKLEP 1/14 Predlagani organi skupščine in volilne komisije so soglasno
potrjeni.
Delovno predsedstvo zavzame svoje mesto in delovni predsednik g. Zmago Božič
nadaljuje z dnevnim redom.
K3
Poročilo verifikacijske komisije poda g. Igor Sredenšek z ugotovitvijo, da je od 29
(predsednikov, oziroma prisotnih predstavnikov s pooblastili) prisotnih 17 članic ŠZR
( 12 predsednikov, 5 s pooblastili ) in ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa.
K4
Delovni predsedstvo zasede svoja mesta. Predsednik da na glasovanje dnevni red
14. volilne 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 2014, ki je priloga zapisnika.
b) Finančno poročilo, ki ga je pripravila ga. Erika Luzar poda sekretar ŠZR,
poročilo je priloga zapisnika.
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c) Poročilo nadzornega odbora ŠZR poda članica nadzornega odbora ga. Jelka
Safran, poročilo je priloga zapisnika.
K6
Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih. Razprave po
poročilih ni, zato se sprejme:
SKLEP 2/14 Vsa tri poročila so soglasno sprejeta.
K7
Delovni predsednik povabi k besedi goste:
G. župan Občine Radlje ob Dravi g. mag. Alan Bukovnik, pozdravi prisotne v svojem
imenu in imenu Občine Radlje ob Dravi ter pove naslednje:
 zahvali se Športni zvezi Radlje ob Dravi za odlično sodelovanje z Občino
Radlje ob Dravi na področju športa,
 Občina Radlje ob Dravi je z izgradnjo kvalitetne infrastrukture vidno
pripomogla k delovanju klubov in društev v kraju, prav tako pa tudi aktivnemu
preživljanju prostega časa občanov,
 Občina Radlje ob Dravi se je tudi letos prijavila na Javni razpis Fundacije za
šport, za sofinanciranje izgradnje športnih objektov. V času razpisa in izbora
Fundacije za šport je bila obveščena s strani Regijske pisarne OKS Slovenj
Gradec, da je le ta, po posvetu Športnih zvez in Občin Koroške pokrajine,
poslala prioritetno listo izbora komisiji FŠ RS. Občina se s takšnim načinom
izbora ne strinja, zato se je odzvala in naslovila protestno pismo Fundaciji za
šport Slovenije.
 Kljub manjšim dotacijam države na račune občin, se bo po besedah župana
Občina Radlje ob Dravi trudila, da bodo sredstva sofinanciranja programom
športa ostala v enakem obsegu, kakor doslej.
K8
Predsednik ŠZR predstavi načrt dela za leto 2015 (načrt je priloga zapisnika),
sekretar pa finančni načrt za leto 2015 (načrt je priloga zapisniku).
Nadaljnje razprave ni, prisotni pa soglasno sprejmejo:
SKLEP 3/14 Soglasno se sprejmeta načrt dela in finančni načrt ŠZR za leto
2015.
K9
Predsednik ŠZR predstavi novi društvi, ki sta podali vlogi za vstop v ŠZR, in
izpolnjujeta vse potrebne pogoje za članstvo v zvezi, to sta : Športno društvo
Marenberg in Kolesarski klub Puklrajders.
Predstavnika društva in kluba predstavita delo svojih sredin.
SKLEP 4/14 Prisotni soglasno sprejmejo Športno društvo Marenberg in
Kolesarski klub Puklrajders v Športno zvezo Radlje.
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K10
Pod točko razno se razvije razprava:
- g. Marjan Šol, predsednik Kegljaškega kluba Radlje, ki z ekipama ženskih in
moških nastopa v 2. državni ligi, je v načrtu dela ŠZR za leto 2015 opazil tudi,
da bo zveza dajala predloge za postavljanje meril kakovostnega, kvalitetnega
in vrhunskega športa. Predlaga, da se v prihodnosti postavijo merila
prioritetnih športov, predvsem zaradi visokih tekmovalnih stroškov društev in
klubov , ki tekmujejo na teh nivojih.
- Enakega mnenja sta tudi g. Slavko Mori predsednik Bowling kluba Bajta in g.
Tomo Ravnjak, predsednik Strelskega društva Radlje, ki je letos odprl novo
strelišče.
- g. Blaž Cvar, predsednik Ludodruštvo Radlje misli, da Športna zveza Radlje
še vedno nima takšne vloge na področju športa, kot si jo zasluži, kljub temu,
da se vsako leto število članic, ki se združujejo v njo povečuje. Njena vloga naj
bi bila predvsem, da zaščiti interese članic in povezuje. Potrebno bo še več
dialoga na vseh nivojih tako, da društva in klubi ne bodo zapostavljeni. Kot
primer navede spreminjanje Zakona o točenju alkohola na Športnih prireditvah
in ali se bomo kot ŠZR vključili v ta dialog?
- G. Zmago Božič, predsednik Šahovskega društva Radlje na koncu predlaga
še , da bi se članarina članic Športne zveze Radlje ob Dravi zaokrožila in
dvignila na 25,00 €.
SKLEP 5/14 Prisotni soglasno sprejmejo, da se članarina Športne zveze Radlje
iz 22,00 € dvigne na 25,00 € letno.
K11
Skupščina ŠZR pristopi k tajnim volitvam organov ŠZR. Volilna lista kandidatov je
sestavljena po predhodnih predlogih društev in klubov članic ŠZR. Volilno pravico
ima 17 članic 14. volilne Skupščine ŠZR.
SKLEP 6/14 Izbrani v organe ŠZR so za mandat 4 let naslednji člani:
Predsednik: Jože VERTOVŠEK (16 glasov).
Člani UO ŠZR (6): Zmago Božič (15), Aleš Cvar (15), Jan Sredenšek (14), Vlado
Krivograd (12), Marko Rek (12) in Karel Kolar (9).
Izvoljeni v UO ŠZR niso: Sandi Kolar (7), Valter Capl (5) in Branko Čagran (3).
Člani NO ŠZR so: Blaž Meršnik (17), Jelka Safran (17) in Srečko Gostenčnik (17)
Člani discipl. komisije:Ivanka Kus (17),Ivan Gašper (17)in Anton Javornik (17)
K12
Po seji so vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev Športnikov leta 2014 v
Občini Radlje ob Dravi.

Seja skupščine je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisničar:
Bojan Kus
_________________

Overitelja:
Erik Marsel
________________

Jan Sredenšek
_______________

