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ZAPISNIK 

 
 

9. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v soboto dne 27.03.2010 

ob 18,00h  v Okrepčevalnici pri Aniti 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 

 Društvo upokojencev Radlje 

 ŠD Klošter 

 Ludodruštvo 

 Kegljaški klub Keglbar Radlje 

 MKD Drava Radlje 

 MDI Radlje 
 

 

Prisotni še: 

Člani UO ŠZR : predsednik Joţe Vertovšek, Edi  Korat 

Sekretar ŠZR: Bojan Kus in član nadzornega odbora Stanko Lipuš 

 

Gost: Ţupan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Ivanka Kus, Branko Čagran, Vlado Capl, Branko Topler 

 

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 Spodnja Viţinga, Plezalni klub Martinček, Športno društvo 

Vas in Tenis klub Radlje. 
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Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g.Joţe VERTOVŠEK  otvori skupščino, pozdravi prisotne in 

predlaga naslednji: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim 

2. Izvolitev organov skupščine  

3. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega odbora ) za leto 2009  

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava po poročilih 

6. Beseda gostom 

7. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2010  

8. Razno 

 

K1 

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

 

SKLEP 1/9 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. 

Zapisničar: Bojan Kus, overitelja zapisnika Aleš Cvar in Karel Kolar. 

Verifikacijska komisija: predsednik Ludvik Fedler, člana pa Ivan Gašper in Franc Flajšar. 

Predlagane osebe organov skupščine da na glasovanje. 

 

SKLEP 2/9 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 2009( poročilo 

predsednika ŠZR je priloţeno ). 

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

prebere  sekretar ŠZR. Finančno poročilo je priloga zapisnika. 

c) Poročila nadzornega odbora prebere član odbora Stanko Lipuš ( poročilo je priloţeno).  

 

K4 
 

Predsednik delovnega predsedstva prosi predsednika verifikacijske komisije za poročilo. 

Poročilo verifikacijske komisije: od 25 članic ŠZR je prisotnih 14 predstavnikov, od tega pet s 

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

 

SKLEP 3/9  Na skupščini je prisotnih več kot polovica članic, zato skupščina lahko  

                     veljavno sklepa.  
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K5 
 

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

Na poročila ni razprave, zato člani Skupščine sprejmejo: 

   

SKLEP 4/9  Vsa tri poročila: o delu zveze za leto 2009 in  finančno poročilo in poročilo 

nadzornega odbora se soglasno sprejmejo. 

 

K6 

 

Predsednik ŠZR da besedo Ţupanu občine Radlje ob Dravi g. Alanu Bukovniku. 

Ţupan pozdravi prisotne in nadaljuje: 

Občina Radlje ob Dravi v zadnjih letih veliko vlaga v športno infrastrukturo. V zaključnih 

delih so projekti: Večnamenska športna dvorana, Nogometni in atletski stadion in Center Reš. 

Pogoji, ki bodo dani z novo športno infrastrukturo, bodo nudili dodatne moţnosti mladim 

ukvarjanja s športom in rekreacijo. 

Zagotavlja, da uporaba športne infrastrukture društvom ne bo predstavljala dodatnega 

finančnega bremena in poudari, da je naloga Športne zveze Radlje aktivirati športne objekte in 

ljudi, za čim širšo uporabo. Naša skupna ţelja naj bo, da naša društva in športni delavci tudi v 

bodoče vzgajamo vrhunske športnike, ki bodo promovirali Občino Radlje ob Dravi. 

Pove, da se pri njemu oglašajo občani z vprašanji o izgradnji in dejavnostih v novi športni 

infrastrukturi mesta, zato predlaga Skupščini ŠZR, da v prihodnosti v sodelovanju z Občino 

Radlje ob Dravi organizira Javno tribuno na to temo. Člani Skupščine ŠZR zato sprejmejo: 

 

SKLEP 5/9 Športna zveza Radlje skupaj z Občino Radlje ob Dravi organizira Javno 

predstavitev poteka izgradnje športne infrastrukture v Radljah ob Dravi, občina in ŠZR 

pa vse vsebine na to temo objavita na svojih spletnih straneh. 

 

K7 

 

Predsednik ŠZR predlaga načrt dela za  leto 2010. Moţno ga je dopolniti še med letom, če 

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

Finančni načrt prebere sekretar ŠZR. ( priloga ). 

 

SKLEP 6/9 Prisotni soglasno potrdijo oba načrta za leto 2010. 

 

K8 

 

Pod točko razno se odpre razprava: 

  

G.Edi Korat – član UO ŠZR smatra, da vse kaţe na ne informiranje ljudi o športni   

infrastrukturi, zato podpira predlog in sklep Skupščine o Javni razpravi in objavi na spletnih 

straneh Občine Radlje in ŠZR. 

Ga. Katja Rac – PD Radlje – Planinsko društvo se je prijavilo na Javne razpise Javnega 

zavoda ŠKTM Radlje vendar ni dobilo nobenih povratnih informacij. 

G. Sandi Kolar – KŠTD Dobrava – enak problem pri iskanju informacij na Javnem Zavodu 

ŠKTM o Projektu ulične košarke, vendar brez povratnih informacij.  

Hkrati tudi smatra, da se prepozno ureja Koledar prireditev za leto 2010. 

G.Damjan Bisako sprašuje in odpira razpravo o točki Načrta dela za leto 2010 ŠZR, na temo 

razširitve in dvig kvalitete dela v društvih. Koliko je bilo ustanovljenih društev v zadnjih letih, 

kakšna je številčnost članov društev? Predlaga, da je v bodoče naloga ŠZR tudi koordinacija 
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dela v društvih, ne samo na področju Strokovnega sveta Javnega zavoda ŠKTM Radlje in 

hkrati mora biti ŠZR motor vsebine dela v športnih objektih. 

Predsednik ŠZR g.Joţe Vertovšek odgovarja, da je bilo veliko narejenega na področju 

koordinacije dela društev, da pa je obseg dela društev v Občini Radlje zelo različen, od zelo 

aktivnih do skoraj neaktivnih. 

Sekretar ŠZR g. Bojan Kus – število članic društev in klubov ŠZR se je v zadnjem času 

dvigovalo, kar pa ne pomeni, da so vsa društva tudi aktivna v svojem delovanju. Zveza 

pravno ne more posegati v notranjost delovanja posameznih društev in klubov, lahko pa jim 

seveda nudi strokovno in drugo pomoč. 

G. Stanko Lipuš – DU Radlje predlaga, da mogoče društva v bodoče svoje letne načrte dela 

poslala tudi v vid ŠZR. 

 

Razprava se konča s povabilom sekretarja ŠZR vsem prisotnim na prireditev zveze »Športniki 

leta 2009« v občini Radlje ob Dravi, ki bo v nedeljo 11.04.2010 ob 18.00 uri v Hotelu Vabo v 

Radljah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja skupščine je  bila zaključena ob 19.15  uri. 
 

 

 

   

Zapisničar:                                                             Overitelja: 

 

Bojan Kus                                 Aleš Cvar                                   Karel Kolar 

_________________                 ________________                   _______________ 


