
 1 

 
 

ZAPISNIK 

 
 

5.skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek dne 17.03.2006 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 Radlje 

 Shotokan karate klub Katana Radlje 

 ŠD ljubiteljev starih motornih vozil Oldtimer Radlje 

 Športno društvo Klošter Radlje 

 Športno društvo Radlje 

 Športno društvo Vuhred 

 Športno društvo Sv.Anton 

 Tenis klub Radlje 

 Ţenski odbojkarski klub Radlje 

 Plezalni klub Martinček 

 Strelsko društvo Drava Radlje 

 

 
 

Prisotni še: 

 

Člani UO ŠZR : predsednik Marjan Šol, sekretar Bojan Kus, Ivana Kus, Mirko Pačnik, 

Ludvik Fedler in predsednik NO ŠZR Leon Vuga. 

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

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 

 

ODSOTNI: Šolsko športno društvo Radlje, Strelsko društvo  Drava Radlje,  Kolesarski klub 

Radlje, Kegljaški klub Keglbar Radlje, Športno društvo Spodnja Viţinga, Društvo 

upokojencev Radlje in Športno društvo Remšnik. 
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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 2005  

4. Poročilo verifikacijske komisije  

5. Razprava po poročilih 

6. Beseda gostom 

7. Program dela športne zveze Radlje za leto 2006 

8. Razno 

9. Razglasitev športnikov leta 2005 v občini Radlje ob Dravi ( ob 19,30h ) 

 

K1 

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

 

SKLEP 1/5 Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik ŠZ Radlje predlaga za organe skupščine naslednje prisotne: 

Delovno predsedstvo: predsednik Joţe Vertovšek, člana delovnega predsedstva Tanja 

Karničnik in Branko Topler. 

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 2/5 Predlagani organi skupščine so soglasno potrjeni. 

 

Delovno predsedstvo prevzame svoje mesto in delovni predsednik g.Joţe Vertovšek nadaljuje 

z dnevnim redom. 

 

K6 

Zaradi časovne stiske in  obveznosti g.ţupana Alana Bukovnika, se na predlog delovnega 

predsednika preskoči na  šesto točko dnevnega reda. 

Ţupan pozdravi prisotne v imenu Občine Radlje ob Dravi in izrazi zadovoljstvo, nad delom 

ŠZR in društev. 

Spregovori o pridobitvah sredstev za  izgradnjo in obnove športnih objektov v letu 2005, 

skozi javne razpise drţavnih ustanov, kot so: smučišče Vuhred, večnamenska dvorana v 

Vuhredu, sredstva za preplastitev univerzalne športne ploščadi v Vuhredu in izgradnji 

malonogometnega igrišča z umetno travo v Radljah ob Dravi. 

Občina bo tudi v bodoče podpirala delo društev in razvoj športa v njej. 

Na koncu se ţupan zahvali vsem društvom za vloţeno delo in številnih ur volonterskega dela 

ter jim zaţeli obilo uspehov v nadaljnjem delu.     
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K3 

Predsednik ŠZR g. Marjan Šol poda poročilo o delu ŠZ Radlje za leto 2005. 

(Poročilo je priloga zapisnika). 

Poročilo o finančnem poslovanju predstavi računovodkinja ga.Erika Luzer(priloga zapisnika). 

G.Leon Vuga, predsednik nadzornega odbora  prebere  poročilo o delu nadzornega odbora 

(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. 

 

 

 

K5 

Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih. 

Na podana poročila ni razprave tako, da se sprejme sklep:  

 

SKLEP 3/5  Poročila so z večino glasov sprejeta. 

 

 

K7 

Predsednik ŠZR predstavi  program dela za leto 2006 (Program je priloga zapisnika). 

Tudi o programu dela ni posebne razprave. 

 

SKLEP 4/5 Sprejme se  program dela za leto 2006.    
 

K8 

Pod točko razno se odpre razprava: 

a) G. Vlado Capl odpre razpravo na temo problematika streljanja kot športne panoge v 

občini Radlje ob Dravi. Poudari, da se Strelsko društvo Radlje ţe več let trudi za 

pridobitev vadbenih prostorov. Strelišče za streljanje z zračno puško je trenutno v lasti 

HE Vuhred, problematika strelišča Kamnolom Radlje pa je stara ţe 19.let. Upa, da se 

na nivoju ŠZR in občine pogovarja tudi o omenjeni problematiki, kajti ideja o novi 

lokaciji strelišča v Radljah ţe obstoja in sicer na lokaciji prostorov Društva 

upokojencev Radlje. 

  

      Kot drugo pohvali pobudo in dejavnosti na športnem objektu smučišče Vuhred, hkrati  

      pa poda kritiko na slabo koordinacijo  ŠD Vuhred pri izbiri kadrov smučarskih  

      učiteljev. 

       

      Nazadnje spregovori še o športnih prireditvah, še posebej o Koroškem kolesarskem  

      maratonu, ki praznuje v letu 2006 svojo 15.obletnico. Trdi, da posveča občina premalo  

      pozornosti tako odmevnim prireditvam. 

 

b)  G. Bojan Kus odgovarja na govor g.Capla, da se društva ne zavedajo, da ko govorimo  

            o športu na lokalni ravni govorimo o treh aspektih. Prvič o društvih za katere velikosti  

            članstva, obsega  in kvalitete dejavnosti so zadolţena predvsem društva sama.Drugič o  

            financiranju v društvih za katere vemo, da so sredstva lokalnih skupnosti omejena in        

            namenjena le sofinanciranju društev in tretjič o infrastrukturni problematiki športnih  
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            objektov in površin, predvsem na področju financiranja, ki pa ne more izhajati samo iz 

            občinskega proračuna, ampak se bo treba v bodoče povezovati med društvi in  

            poskušati pridobiti sredstva tudi iz drugih virov kot so npr. Javni razpisi, donatorji in  

            drugo. 

 

c) G. Alojz Cifer predstavnik MDI Radlje na predhodne teme komentira pod sloganom 

» SAMO V SLOGI JE MOČ ». 

V nadaljevanju spregovori tudi o osnutku novega Zakona o društvih, kjer upa, da bodo 

popravki zmanjšali odgovornost zakonitega zastopnika društva v starem zakonu. 

 

d) Predsednik ŠD Karel Kolar da odgovor na predhodnjo temo g.Capla glede smučišča 

      Vuhred in strokovnih kadrov. ŠD Vuhred se je v tem obdobju bolj ukvarjalo s samo      

izvedbo obnove smučišča in izobraţevanju strokovnih kadrov nujno potrebnih za zagon   

vlečnice. Izbor smučarskih vaditeljev bo potekal šele, ko bo dejavnost smučarskih šol v 

polnem pogonu, takrat pa bo društvo sigurno iskalo strokovno pomoč tudi pri  

medobčinski zvezi vaditeljev smučanja. 

 

e) G.Aleksander  Kolar spregovori o viziji društev in ,da so prireditve pomemben člen pri 

delu in animaciji društev. 

  

f) Na koncu predsednik ŠZR pozove vsa društva, da se v večji meri posluţujejo ŠZ glede 

objav, dajanja prispevkov in slikovnega gradiva za spletno stran zveze. 

 

 

Priloge : 

 

 Poročilo o delu ŠZR za leto 2005, 

 Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2005 

 Poročilo nadzornega odbora za leto 2005 

 Program dela ŠZR za leto 2006, 

 

 

Seja skupščine je  bila zaključena ob 19.20 uri. 
 

Po seji so bili vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev » Športnikov leta 2005 » v 

občini Radlje ob Dravi. 

   

Zapisničarka: 

 

 

ga.Ivanka Kus ______________________________ 

 

 

Overitelja: 

 

 

g.Igor Sredenšek_______________________________ 

 

 

g.Vlado Capl         ______________________________            


