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ZAPISNIK 

 
 

7. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek dne 28.03.2008 ob 

18,00h  v prostorih okrepčevalnice ERJAVC  

 

 
PRISOTNI: 

 

 

 Planinsko društvo Radlje     

 Šahovsko društvo Radlje           

 Kulturno-športno in turistično društvo Dobrava   

 Namizno teniški klub Prevent Radlje 

 Shotokan karate klub Katana Radlje 

 Društvo upokojencev Radlje 

 Športno društvo Radlje 

 Športno društvo Vuhred 

 Športno društvo Sv.Anton 

 Športno društvo Spodnja Viţinga 

 Športno društvo Klošter 

 ŠD Vas 

 Plezalni klub Martinček 

 

 

Prisotni še: 

Člani UO ŠZR : predsednik Joţe Vertovšek, Ivana Kus, Ludvik Fedler, Karel Kolar, 

Stanko Lipuš-nadzorni svet ŠZR, Tone Javornik-disciplinska komisija in Bojan Kus-sekretar. 

 

Gost: Ţupan občine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 

ODSOTNI: Šolsko športno društvo Radlje,   Kolesarski klub Radlje, Medobčinsko društvo 

invalidov Radlje, Ţenski odbojkarski klub Radlje, Strelsko društvo Radlje, Tenis klub Radlje, 

Strelsko društvo Drava Radlje, ŠD Oldtimer Radlje, Kegljaški klub Keglbar Radlje, MKD 

Drava Radlje in Športno društvo Remšnik. 

 
 



 2 

Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g.Joţe VERTOVŠEK  otvori skupščino,  pozdravi prisotne, še 

posebej ţupana občine Radlje ob Dravi in predlaga naslednji: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim 

2. Izvolitev organov skupščine  

3. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2007  

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava po poročilih 

6. Beseda gostom 

7. Program Športne zveze Radlje za leto 2008  

8. Razno 

9. Razglasitev športnikov leta 2007 v občini Radlje ob Dravi – ob 20.00h 

 

K1 

Na dnevni red ni bilo pripomb, z vsemi glasovi ZA je bil predlagan dnevni red sprejet. 

 

SKLEP 1/7 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne: 

Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Boţič, člana delovnega predsedstva Katja Rac in 

Edi Korat. 

Zapisničarka: Ivana Kus, overitelja zapisnika Branko Čagran in Stanko Lipuš. 

Verifikacijska komisija: predsednik Ludvik Fedler, člana pa Damjan Bisako in Karel Kolar. 

Predlagane osebe organov da na glasovanje. 

 

SKLEP 2/7 Z dvigom rok  predlagane za organe skupščine prisotni soglasno potrdijo. 

 

Predsednik prosi delovno predsedstvo, da zasede svoja mesta. 

Predsednik delovnega predsedstva se zahvali za zaupanje in nadaljuje sejo skupščine. 

 

K3 
 

a) Predsednik zveze g.Joţe Vertovšek prebere poročilo o delu ŠZR za leto 2007. 

Predsedujoči skupščine pohvali aktivno in obseţno delo ŠZR. ( poročilo predsednika 

ŠZR je priloţeno ). 

b) Računovodkinja ga.Erika Luzar ni prisotna, zato pripravljeno finančno poročilo.  

Prebere ga članica delovnega predsedstva ga.Katja Rac. Finančno poročilo je priloga 

zapisnika. 

c) Predsednik nadzornega odbora g.Stanko Lipuš poda poročilo nadzornega odbora  

( priloga ), ki je ugotovil, da je poslovanje pregledno in pravilno vodeno.   

 

Delovni predsednik pove, da je med letom ŠD Vas oddalo vlogo za sprejem v članstvo ŠZR. 

ŠZR ima s sprejemom štiriindvajset članov. 

 

SKLEP 3/7 ŠD Vas se sprejme v članstvo ŠZR. 
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K4 
 

Predsednik del.predsedstva prosi predsednika verifikacijske komisije za poročilo. Poročilo 

verifikacijske komisije: od 24 članic ŠZR je prisotnih 13 predstavnikov, od tega štirje s 

pooblastili predsednikov. ( Pooblastila so priloţena, priloga pa je tudi lista prisotnosti ). 

 

SKLEP 4/7  Na skupščini je prisotnih več kot polovica članic, zato skupščina lahko  

                     veljavno sklepa.  

K5 
 

Delovni predsednik preide na naslednjo točko delovnega reda in povabi prisotne k razpravi. 

Ker se k razpravi po poročilih nihče ne prijavi, da predsedujoči v sprejem vsa podana 

poročila. 

 

SKLEP 5/7  Vsa tri poročila, o delu zveze v letu 2007, finančno poročilo in poročilo  

                           nadzornega odbora so soglasno sprejeta. 

 

K6 

 

Ţupan občine Radlje, g.Alan Bukovnik pove, da je tu tudi v vlogi predsednika ŠD Klošter. 

Kot ţupan pa pove, da se občina trudi in vlaga v športne objekte, sicer ne toliko kot je ţelja in 

potreb, da bi naši občani imeli pogoje za aktivno preţivljanje prostega časa. Posebej si ţeli, da 

bi ustvarili pogoje in k aktivnostim privabili mlade, saj bi jih tako odtegnili od drugih 

negativnih navad in postopanja. Občina se bo še naprej trudila, da bodo naši občani imeli čim 

boljše pogoje za svoje udejstvovanje na športnem in tudi drugih področjih.  

 

K7 

 

Predsednik ŠZR predlaga program dela za letošnje leto. Moţno ga je dopolniti še med letom, 

če bodo dani pogoji in pridobljena sponzorska sredstva. Program je priloţen. 

 

SKLEP 6/7 Prisotni potrdijo program dela za leto 2008. 

 

K8 

 

Pod točko razno so člani razpravljali predvsem o točkovanju komisije za šport, o razdelitvi 

sredstev za investicijsko vzdrţevanje in o novi športni dvorani, manj pa o delu ŠZR. 

 

a) Predstavnik KŠTD Dobrava pove, da se sredstva za prireditve točkujejo za eno leto 

nazaj. Če hočejo neko prireditev prvič pripraviti, zanjo nimajo sredstev. 

G.Ludvik Fedler pove, da je pri ocenjevanju do tega prišlo zato, ker prejšnja leta 

nekatere prireditve niso bile opravljene, bile pa so načrtovane, podobno tudi planirano 

izobraţevanje ni bilo realizirano, pa so morali naslednje leto društvom odštevati točke 

za neopravljeno delo v prejšnjem letu in so zato nekatera dobila minimalno ali sploh 

nič sredstev. 

Predsednik Shotokan karate kluba predlaga, da prireditve ostanejo točkovane v 

tekočem letu in se kontrolirajo. Pripomni tudi, da bi morala skupščina sprejeti finančni 

načrt. 

Sekretar ŠZR obrazloţi, da po statutu, zakonu o društvih in računovodskih standardih, 

sprejemanje finančnega načrta ni opredeljeno kot obvezen sprejem na skupščini.  
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b) Povzetek razprave o investicijskem vzdrţevanju športnih objektov. 

Predstavnik ŠD Vuhred ţeli izvedeti ali s sredstvi za vzdrţevanje šp.dvoran razpolaga 

ŠZR. 

NTK Prevent Radlje sprašuje, kdo je dolţan menjavati ţarnice za reflektorje v 

telovadnici OŠ Radlje. 

ŠD Dobrava: Kakšne dolţnosti oziroma obveznosti imajo ŠD kot koristniki 

telovadnice? 

G.Fedler pove, da se je predlani denar za šport razdelil na dva dela, del za delovanje in 

del za vzdrţevanje športnih objektov, saj če objektov ne bomo vzdrţevali, jih tudi ne 

bomo mogli uporabljati za delovanje. 

G.Kondrad Klemenc pove, da je upravljalec dolţan vzdrţevati objekt. 

Predstavnik ŠD Radlje obrazloţi, da je UO ŠZR  seznanjen o razdelitvi sredstev za 

vzdrţevanje in jih tudi konkretno prebere. 

Sekretar ŠZR pove, da ŠZR zbira potrebe za investicije in vzdrţevanja, sredstva pa 

športna društva dobijo na občini, kjer so na posebni postavki občinskega proračuna. 

Predsednik ŠD Sp.Viţinga sprašuje, kako je z denarjem, ki so dobili odobrenega v 

lanskem letu, pa ga niso porabili. 

G.Fedler opozori vse, naj sredstva porabijo do konca meseca septembra tekočega leta. 

Sekretar obrazloţi, da ŠD Sp.Viţinga ta sredstva lahko koristi še letos. Pove tudi, da 

ŠZR ugotavlja, da šepa pretok informacij z nekaterimi društvi, pa tudi pretok 

informacij med samimi društvi. Naprosi vse, da bolj aţurno obveščajo zvezo o 

spremembah v društvih, da več uporabljajo informacije na spletni strani ŠZR, v 

vodniku prireditev ali jih poiščejo v pisarni ŠZR. 

 

c) Razprava o novi športni dvorani: 

Sliši se in bere v časopisih, da bomo v Radljah gradili novo športno dvorano, staro pa 

podrli, o tem pa društva nič ne vedo. 

NTK zanima, kam bodo šli vadit, ko se bo dvorana podrla ? 

Naj se ŠZR pozanima, da bodo člani izvedeli, kaj se bo dogajalo s telovadnico ( 

vprašanja Shotokan karate klub in NTK ). 

G.Fedler pove, da še ne morejo podati informacije o telovadnici, ker zadeva še ni 

zaključena, dogaja se, direktnega in zanesljivega odgovora pa še ni. Ko bo vse jasno 

bodo vsi obveščeni, tudi načrt vadbe v slučaju podiranja bo dogovorjen. 

 

SKLEP 7/7  Zadolži se ŠZR, da se aktivno vključi v dogajanje ob spremembi telovadnice 

                     in o tem obvešča svoje članice. 

 

     

Predsednik delovnega predsedstva zaključi razpravo in povabi vse, da ostanejo na prireditvi, 

ki sledi, to je podelitev priznanj ŠZR 

 

Seja skupščine je  bila zaključena ob 19.45 uri. 
 

 

 

   

Zapisničarka:                                                             Overitelja: 

 

Ivana Kus                                 Stanko Lipuš                            Branko Čagran 

_________________                 ________________                   _______________ 


