
ZAPISNIK

4.skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila dne 04.03.2005 v prostorih 
okrepčevalnice ERJAVC 

PRISOTNI:

• Planinsko društvo Radlje    
• Medobčinsko društvo invalidov Radlje      
• Šahovsko društvo Radlje          
• Kulturno-športno in turistično društvo Dobrava  
• Namizno teniški klub Prevent Marenberg
• Strelsko društvo Radlje ob Dravi
• Shotokan karate klub Katana Radlje
• ŠD ljubiteljev starih motornih vozil Oldtimer Radlje
• Športno društvo Klošter Radlje
• Športno društvo Radlje
• Športno društvo Sp.Vižinga
• Društvo upokojencev Radlje
• Športno društvo Vuhred
• Športno društvo Sv.Anton
• Kegljaški klub Keglbar Radlje

Prisotni še:

Člani  UO ŠZR :  predsednik  Marjan  Šol,  sekretar  Bojan  Kus,  Ivana  Kus,  Mirko  Pačnik, 
Ludvik Fedler in Ivan Čerič.
Gost: Župan občine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK.

OPRAVIČENO ODSOTNI: Tenis klub Radlje in Športno rekreativno društvo Remšnik

ODSOTNI: Šolsko  športno  društvo  Radlje,  Strelsko  društvo  Drava  Radlje,  Plezalni  klub 
Martinček Radlje, Kolesarski klub Radlje in Ženski odbojkarski klub Radlje.
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Predsednik  ŠZ  Radlje  ob  Dravi  g.Marjan  ŠOL   otvori  skupščino,   pozdravi  prisotne  in 
predlaga naslednji:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupščine
3. Poročila (predsednika, finančnega poslovanja in nadzornega odbora) za leto 2004 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Razprava po poročilih
6. Beseda gostom
7. Program dela športne zveze za leto 2005
8. Izvolitev komisije za podeljevanje priznanj ŠZR
9. Razno
10. Razglasitev športnikov leta 2004 v občini Radlje ob Dravi

K1
Na dnevni red ni bilo pripomb, z vsemi glasovi ZA je bil predlagan dnevni red sprejet.

SKLEP 1/4 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet.

K2
Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne:
Delovno predsedstvo: predsednik Zmago Božič, člana delovnega predsedstva Simona Hlade 
in Ivan Gašper.
Zapisničarka: Ivana Kus, overitelja zapisnika Tomo Ravnjak in Stanko Lipuš.
Verifikacijska  komisija:  predsednik  Ludvik  Fedler,  člana  pa  Aleksander  Kolar  in  Mirko 
Pačnik.

Drugih predlogov ni bilo, zato da predsednik predlagane na glasovanje.
 
SKLEP 2/4 Predlagani organi skupščine so soglasno potrjeni.

Delovno predsedstvo prevzame svoje mesto in delovni predsednik g.Zmago Božič nadaljuje z 
dnevnim redom.

K3
Predsednik ŠZR g. Marjan Šol poda poročilo o delu ŠZ Radlje za leto 2004.
(Poročilo je priloga zapisnika).
Poročilo o finančnem poslovanju predstavi Ivana Kus.(priloga zapisnika).
Ker  je  g.Leon  Vuga,  predsednik  nadzornega  odbora  opravičeno  odsoten,  prebere  oddano 
poročilo o delu nadzornega odbora g.Ivan Gašper.(tudi to poročilo je priloga).

K4
Poročilo  verifikacijske  komisije  poda  g.  Ludvik  Fedler  z  ugotovitvijo,  da  je  od  22 
(predsednikov,  oziroma prisotnih  predstavnikov  s  pooblastili)  prisotnih  15  članic  ŠZR in 
ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa.
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K5
Predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih.
Ga. Simona Hlade ugotavlja, da vse članice niso plačale članarine. Zakaj?
Sekretar ŠZR g. Bojan Kus pojasni, da so bile preostale članarine plačane v mesecu januarju 
2005, ko so bile v decembru opozorjene, da je še niso poravnale, zato niso zajete v finančno 
poročilo za leto 2004.
G. Stanko Lipuš vprašuje ali bodo vse zaključne športne prireditve v Vuhredu. Lani kegljači 
niso prišli na zaključno prireditev, ker so tudi iz drugih krajev in jim je bilo to oddaljeno.
Predlaga, da v program dela damo tudi organizacijo in obuditev atletska tekmovanja, tek na 
smučeh in še kaj.
G. Marjan Šol, predsednik pojasni, da načrtujemo vsako leto zaključno prireditev v drugem 
kraju, letos na Remšniku. (Preteklo leto je bila v Vuhredu, leto prej pa v Sp.Vižingi). Program 
dela pa bo predstavljen še v naslednji točki, kjer je predlagana vsebina tudi zajeta.
G. Damjan Bisako sprašuje, zakaj na skupščino niso bili vabljeni vsi člani nadzornega odbora 
in disciplinske komisije.
G. predsednik odgovori, da bomo predlog pri povabilu na naslednjo skupščino upoštevali. 

SKLEP 3/4  Poročila so z večino glasov sprejeta.

K6
G.  župan  Alan  Bukovnik  pozdravi  prisotne  v  imenu  Občine  Radlje  ob  Dravi  in  izrazi 
zadovoljstvo, da je delo ŠZ zaživelo in da so se društva odzvala povabilu. V nadaljevanju 
predstavi za koliko je letos povečana postavka v proračunu za šport  in koliko sredstev je 
občina  skupno  uspela  pridobiti  za  posamezne  projekte  na  področju  športa  z  razpisi  za 
sofinanciranje projektov. ( Dvorana Vuhred 1.680.000,00, od ministerstva za šolstvo in šport 
in od fundacije za šport 3 mio tolarjev). Tik pred zaključkom je igrišče na Dobravi, katero 
zemljišče bo občina odkupila, tudi razsvetlitev igrišča v Sp.Vižingi. Zahvali se ŠD Vuhred za 
delo pri zagonu vlečnice.
Prisotne seznani, da je Marija Matijevič osvojila na specialni olimpiadi v Naganu srebrno in 
zlato medaljo in ji bomo pripravili sprejem, na katerega vse prisotne tudi vabi. 

K7
Predsednik ŠZR predstavi okvirni program dela za leto 2005, v katerem so zajeti tudi predlogi 
g. Stanka Lipuša, ki jih je podal pri peti točki dnevnega reda. (Program je priloga zapisnika).

SKLEP 4/4 Sprejme se okvirni program dela za leto 2005.   

K8
Letos je izbor predlogov za Športnike leta izbral UO ŠZR. Le ta predlaga, da ustanovimo 
Komisijo za podeljevanje priznanj. V razpravi ugotovijo, da je potem potrebno spremeniti 
statut.  G.  Ivan  Čerič  predlaga,da  je  potrebno,  da  UO  pripravi  Pravilnik  o  podeljevanju 
priznanj ŠZR. Ko bo pravilnik, naj UO po pravilniku opravi izbor.

K9
a) Nadomestne  volitve  člana  disciplinske  komisije.  Zaradi  smrti  člana  disciplinske 

komisije  g.  Antona  Petarja,  je  potrebno  izvoliti  novega  člana.  Predlagan  je  g. 
Aleksander Kolar.
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SKLEP 5/4 Za člana disciplinske komisije je soglasno izvoljen g. Aleksander Kolar.

b) G. Edi Korat komentira, da bi moral biti pri Pravilniku za vrednotenje športnih      
programov v občini Radlje ob Dravi rang kategoriziranih športnikov višje ovrednoten.
Predlaga,  da  bi  ŠZ  predlagala  Komisiji  za  šport  pri  občini  Radlje  spremembo 
točkovnika.
G. Franjo Maček razpravlja, da Oldtimer klub opravlja prireditve na ravni promocije 
za občino.
G. Karli Kolar se zahvali za pomoč ŠZR in občini, da so uspeli urediti vlečnico. Brez 
ŠZ tega ne bi uspeli. Prosi še naprej za sodelovanje in pomoč in vabi smučarje na 
smučanje in sankanje, ki ga organizirajo naslednjo nedeljo.
Prav tako se za pomoč pri urejanju razsvetljave na nogometnem igrišču Sp.Vižinge, 
občini in ŠZR zahvali g. Maks Planšak.

G. Ivan Čerič ugotavlja, da so društva dobila pogodbe za sofinanciranje. Ugotavlja 
tudi, da nakazila sredstev ne dobivajo vsa društva enako, kar se mu ne zdi fer. Ena jih 
dobivajo po dvanajstinah, druga pa pozno v pomlad, oziroma poletje, za nemoteno 
delovanje  pa  bi  jih  potrebovala  prej,  ko  program dela  poteka.  Predlaga,  da  bi  se 
sredstva  nakazovala  takoj  po  podpisani  pogodbi  v  10.delih.  Prosi,  da  se  njegov 
predlog posreduje občini.

Priloge :

 Poročilo o delu ŠZR,
 Poročilo o finančnem poslovanju
 Poročilo nadzornega odbora
 Okvirni program dela ŠZR za leto 2005,
 Seznam organov ŠZR.

Seja skupščine je  bila zaključena ob 19,35 uri.
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