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ZAPISNIK
8. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v soboto dne 04.04.2009
ob 18,00h v prostorih hotela Vabo v Radljah ob Dravi

PRISOTNI:















Planinsko društvo Radlje
Šahovsko društvo Radlje
Kulturno-športno in turistično društvo Dobrava
Namizno teniški klub Radlje
Shotokan karate klub Katana Radlje
Športno društvo Radlje
Športno društvo Vuhred
Športno društvo Sv.Anton
Športno društvo Spodnja Viţinga
ŠD Vas
Plezalni klub Martinček
Kegljaški klub Keglbar Radlje
Tenis klub Radlje
MDI Radlje

Prisotni še:
Člani UO ŠZR : predsednik Joţe Vertovšek in Tone Javornik-disciplinska komisija.
Blaţ Cvar predsednik Društva Ludo Radlje.
Gost:
OPRAVIČENO ODSOTNI: Jelka Safran, članica nadzornega odbora ŠZR.
ODSOTNI: Šolsko športno društvo Radlje, Kolesarski klub Radlje, Ţenski odbojkarski klub
Radlje, Strelsko društvo Radlje, Strelsko društvo Drava Radlje, ŠD Oldtimer Radlje, Športno
društvo Remšnik, Športno društvo Klošter, Društvo upokojencev in MKD Drava Radlje.
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Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g.Joţe VERTOVŠEK otvori skupščino, pozdravi prisotne in
predlaga naslednji:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
Izvolitev organov skupščine
Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2008
Poročilo verifikacijske komisije
Razprava po poročilih
Beseda gostom
Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2009
Razno

K1
Na dnevni red ni bilo pripomb, z vsemi glasovi ZA je bil predlagan dnevni red sprejet.
SKLEP 1/8 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
Sandi Kolar.
Zapisničar: Bojan Kus, overitelja zapisnika Igor Sredenšek in Aleš Cvar.
Verifikacijska komisija: predsednik Martin Gros, člana pa Branko Gaube in Marjan Šol.
Predlagane osebe organov skupščine da na glasovanje.
SKLEP 2/8 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 2008.
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 članica delovnega predsedstva ga.Katja Rac. Finančno poročilo je priloga
zapisnika.
c) Delovni predsednik ugotovi, da poročila nadzornega odbora ni, prav tako ni prisoten
nobeden od članov nadzornega odbora.
Delovni predsednik pove, da je Društvo Ludo Radlje oddalo vlogo za sprejem v članstvo
ŠZR. Prosi sekretarja ŠZR, da pove ali so vsi zahtevani dokumenti oddani, sekretar to potrdi.
Člani skupščine prosijo prisotnega predsednika društva g.Blaţa Cvar za predstavitev društva.
Po predstavitvi se sprejme:
SKLEP 3/8 Društvo Ludo se soglasno sprejme v članstvo ŠZR.
ŠZR tako po novem sestavlja 25 društev in klubov.

3

K4
Predsednik delovnega predsedstva prosi predsednika verifikacijske komisije za poročilo.
Poročilo verifikacijske komisije: od 25 članic ŠZR je prisotnih 15 predstavnikov, od tega pet s
pooblastili predsednikov. ( Pooblastila so priloţena, priloga pa je tudi lista prisotnosti ).
SKLEP 4/8 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.
Odpre se razprava:
G.Vojko Lukner sprašuje kako je z vzdrţevanjem športnih objektov in denarjem namenjenim
za to, v njihovem primeru telovadnice OŠ Radlje.
Predsednik ŠZR odgovori, da je v zadnjih dveh letih za sredstva v proračunu namenjena
vzdrţevanju športnih objektov, razpis pošiljala društvom in klubom ŠZR, ter na podlagi
prispelih vlog pripravila predlog ţupanu občine.
Ob ustanovitvi novega Javnega zavoda ŠKTM še ni jasno, kdo bo v prihodnosti pošiljal
razpis. Člani skupščine na koncu razprave dajo nalogo sekretarju ŠZR, da do naslednje
skupščine pridobi podatke o razdelitvi sredstev vzdrţevanja v preteklih letih.
SKLEP 5/8 Obe poročili, o delu zveze za leto 2008 in finančno poročilo se soglasno
sprejmeta.
K6
Predsednik ŠZR opraviči Ţupana občine Radlje ob Dravi g.Alana Bukovnika.
K7
Predsednik ŠZR predlaga načrt dela za leto 2009. Moţno ga je dopolniti še med letom, če
bodo dani pogoji in pridobljena sponzorska sredstva. Program je priloţen.
Finančni načrt prebere član delovnega predsedstva g.Sandi Kolar. ( priloga ).
SKLEP 6/8 Prisotni soglasno potrdijo oba načrta za leto 2009.
K8
Pod točko razno so člani razpravljali predvsem o sredstvih v proračunu namenjenih za
programe v športu in vzdrţevanju šp.objektov, o točkovanju komisije za šport, o novi športni
dvorani, poloţaju in vlogi ŠZR ob ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM Radlje in nadzornem
odboru ŠZR.
a) G.Vojko Lukner – NTK Radlje sprašuje kdo so člani Komisije za šport in čigava
komisija je.
Sekretar ŠZR g.Bojan Kus pove, da komisijo imenuje ţupan občine Radlje in našteje
njene člane.
G.Anton Javornik-član disciplinske komisije in Občinskega sveta Radlje poudari, da
komisija razdeli sredstva na podlagi Pravilnika Občine Radlje o sofinanciranju
programov športa, svet Občine Radlje potem nima nič več s tem.
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Člani skupščine ugotovijo, da so bila ob letošnjem razpisu Sofinanciranja programov
športa, ki ga je razpisal Javni zavod ŠKTM Radlje, društva in klubi premalo
informirana.
Podajo predlog, da ŠZR ob razpisu v bodoče objavi Pravilnik in kompletno
dokumentacijo na njeni spletni strani.
b) Dr. Zlatko Golob – Karate klub Katana Radlje sprašuje o novem Javnem zavodu
ŠKTM in kakšen bo poloţaj in vloga ŠZR v bodoče in glede na veliko število vadečih
v njihovem klubu vezanih na vadbo v telovadnici, kdaj se bodo pričela dela za
izgradnjo nove telovadnice.
G.Igor Sredenšek – Tenis klub Radlje, kot član sveta novega Javnega zavoda na kratko
predstavi njegovo vlogo in delo.
Sekretar ŠZR kot član strokovne komisije za področje športa znotraj zavoda izpostavi,
da bo ŠZR še naprej izvajala specifične naloge na področju športa in skupne v
sodelovanju z zavodom.
Vsi prisotni ugotavljajo, da nimajo konkretnih podatkov o gradnji nove telovadnice in
ugotovijo, da se ŠZR še naprej v sodelovanju z Občino Radlje aktivno vključi v
dogajanja na tem področju in o tem obvešča društva in klube ŠZR.
c) Član delovnega predsedstva g.Sandi Kolar ugotavlja, da glede na neoddano poročilo
Nadzornega odbora ŠZR, 8.Skupščina ŠZR ne bi bila veljavna. Po razpravi prisotnih
in ne vedenju vzroka odsotnosti članov nadzornega odbora in s tem poročila, se
izoblikujeta dva predloga, ki se dajeta na glasovanje:
1. G.Vojko Lukner – razreši se nadzorni odbor ŠZR;
2. G.Anton Javornik – Skupščina pooblasti UO ŠZR, da pridobi poročilo
Nadzornega odbora ŠZR in ga potrdi.
Z dvanajstimi glasovi ZA predlog št.2 in dvema glasovoma za predlog št.1 se sprejme:
SKLEP 6/8 Skupščina pooblašča UO ŠZR, da v roku štirinajst dni pridobi poročilo
Nadzornega odbora ŠZR in ga naknadno potrdi.
Poročilo je bilo naknadno dostavljeno na sedeţ ŠZR s strani predsednika NO g.Stankota
Lipuš, obravnaval ga bo UO ŠZR in potrdil na naslednji seji.
Predstavnika NTK Radlje in Karate kluba Katana Radlje pred koncem vse prisotne povabita
na prireditvi v telovadnici OŠ Radlje: Drţavno prvenstvo ml. kadetov in kadetinj 25. in 26.
aprila in 12.S.K.I.F. TURNIR V KARATEJU 18. aprila 2009.
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.

Zapisničar:
Bojan Kus
_________________

Overitelja:
Aleš Cvar
________________

Igor Sredenšek
_______________

