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ZAPISNIK
6. volilne skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki je bila v petek dne
23.03.2007 ob 18,00h v prostorih okrepčevalnice ERJAVC
PRISOTNI:
• Planinsko društvo Radlje
• Strelsko društvo 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
• Društvo upokojencev Radlje
• Športno društvo Radlje
• Športno društvo Vuhred
• Športno društvo Sv.Anton
• Tenis klub Radlje
• Kegljaški klub Keglbar Radlje
• Športno društvo Spodnja Vižinga
• Strelsko društvo Drava Radlje
• Športno društvo Klošter
Prisotni še:
Člani UO ŠZR : predsednik Marjan Šol, sekretar Bojan Kus, Ivana Kus in Ludvik Fedler.
Gost: Župan občine Radlje ob Dravi g. Alan BUKOVNIK.
OPRAVIČENO ODSOTNI:
ODSOTNI: Šolsko športno društvo Radlje, Kolesarski klub Radlje, Medobčinsko društvo
invalidov Radlje, Ženski odbojkarski klub Radlje, Plezalni klub Martinček Radlje in Športno
društvo Remšnik.
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Predsednik ŠZ Radlje ob Dravi g.Marjan ŠOL
predlaga naslednji:

otvori skupščino,

pozdravi prisotne in

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupščine in volilne komisije
3. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2006
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava po poročilih
6. Beseda gostom
7. Program Športne zveze Radlje za leto 2007
8. Razno
9. Volitve
10.Razglasitev športnikov leta 2006 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 1/6 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 Branko Gaube.
Zapisničarka: Ivana Kus, overitelja zapisnika Branko Čagran in Stanko Lipuš.
Verifikacijska komisija: predsednik Ludvik Fedler, člana pa Vlado Capl in Karel Kolar.
Volilna komisija: predsednik Andrej Glažar in člana Zlatko Golob in Robert Potnik.
Drugih predlogov ni bilo, zato da predsednik predlagane na glasovanje.
SKLEP 2/6 Predlagani organi skupščine in volilne komisije so soglasno potrjeni.
Delovno predsedstvo prevzame svoje mesto in delovni predsednik g.Zmago Božič nadaljuje z
dnevnim redom.
K3
Delovni predsednik pozdravi prisotne, se zahvali in preide na 3.točko dnevnega reda:
a) Predsednik ŠZR poda poročilo o delu za leto 2006, ki je priloga zapisnika.
b) Finančno poročilo, ki ga je pripravila ga.Erika Luzar prebere član delovnega
predsedstva g.Branko Gaube, poročilo je priloga zapisnika.
c) Poročilo nadzornega odbora ŠZR poda njegov član g.Mirko Adam.
K4
Poročilo verifikacijske komisije poda g. Ludvik Fedler z ugotovitvijo, da je od 22
(predsednikov, oziroma prisotnih predstavnikov s pooblastili) prisotnih 16 članic ŠZR in
ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa.
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K5
Delovni predsednik povabi prisotne k razpravi o vseh podanih poročilih.
a) Razpravo odpre g.Vlado Capl in opozori, da v poročilu predsednika ni zajeta
prireditev 16.Koroškega kolesarskega maratone.
Na skupščini pogreša predstavnika Turistične zveze, da bi bile prireditve ob
Radeljskih dnevih povezane in bolj promovirane tako doma kot v tujini.
Izostala je tudi omemba Strelskega društva Radlje, ki je dalo načrt za strelišče na
področju starega kamnoloma, kjer je prostorsko že določeno, da se bodo tam odvijale
strelske aktivnosti.
Predsednik ŠZR odgovori, da je s TIC-em že povezava, saj program prireditev vodi
TIC.
Sekretar ŠZR pove, da v poročilu ni izpostavljena nobena prireditev posebej. Iz
zapisnika dela UO pa je razvidno, da je ŠZR podprla ureditev strelišča in, bo sledila
javnim razpisom in se skupaj s Strelskim društvom prijavila na razpis.
b) G. Igor Sredenšek glede na finančno poročilo vpraša, koliko sredstev je bilo
namenjeno za plače.
G. Edi Korat izpostavi problematiko dela javnega delavca v telovadnici.
Član delovnega predsedstva g.Branko Gaube, ki je prebral finančno poročilo pove, da
so bili stroški za plače s prispevki 2.702.725,86 SIT, za javnega delavca in štiri urno
zaposlitev sekretarja.
Sekretar in predsednik povesta, da ŠZR v dogovoru z občino namerava zaposliti
vzdrževalca športnih objektov v Občini Radlje ob Dravi, ki bo skrbel za objekte in
opravljal tudi vzdrževalna dela. Predsednika in sekretarja se zadolži, da pripravita vse
potrebno za oblikovanje pogojev za zasedbo delovnega mesta vzdrževalca tehnične
službe – animatorja in izvedeta vse postopke v zvezi z zaposlitvijo.
SKLEP 3/6 Vsa tri poročila so soglasno sprejeta.
K7
Predsednik ŠZR predstavi program dela za leto 2007 (program je priloga zapisnika).
Delovni predsednik povabi člane, da dodajo vsebine za katere menijo, da bi še lahko bile
zajete v programu.
a) g.Edi Korat sprašuje ali se bo res širila športna dvorana (telovadnica) in izpostavi
problem luči v telovadnici, ki začnejo ugašati že po nekaj urah.
G.Marjan Šol odgovori, da je širitev v načrtu, točnih terminov širitve pa še ne ve,
glede luči v telovadnici pa bo ŠZR dala sugestijo Osnovni šoli, ki to ureja, da stvari
uredi.
b) Predsednik ŠZR pozove g.Karlija Kolarja, da obrazloži funkcioniranje smučišča v
Vuhredu.
G. Karli Kolar – predsednik ŠD Vuhred pove, da je bilo izvedeno preizkusno urejanje
umetnega snega. Za popolno obratovanje pa bodo potrebovali strojnika, nadzornika
smučišča, reševalca in tehničnega vodjo. Glede tehničnega vodenja smučišča že
sodelujejo z Mariborom, kjer jim pomaga tehnični vodja smučišč Kope.
Dobili so dva topa in teptalnik snega , kar je zaenkrat dovolj. Skupaj bi morali
privabiti čim več smučarjev v Vuhred.
Razgovor je potekal v smeri rentabilnega delovanja smučišča, na kar je predsednik
odgovoril, da bi moralo priti dnevno cca. 20-30 smučarjev na smučanje, da bi se
pokrili osnovni stroški.
SKLEP 4/6 Sprejme se program dela za leto 2007.
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K8
a) Sprejem novih članov v ŠZR.
Na vlogo Medobčinskega kegljaškega društva Drava za sprejem v ŠZR se sprejme:
SKLEP 5/6 MKD Drava Radlje se sprejme v članstvo ŠZR.
b) Obravnava dopisa Karate kluba Katana Radlje.
Klub je poslal dopis z željo, da se jim omogočita dva termina vadbe v mali telovadnici
in sicer v ponedeljek in četrtek od 16,00 do 19,00 ure.
G. Edi Korat pove, da sta se z g.Damjanom Bisakom že dogovarjala in usklajevala.
G. Zlatko Golob pove, da se morajo med treningi seliti iz male v veliko telovadnico,
kar jim otežuje vadbo.
SKLEP 6/6 Pred določitvijo novega urnika telovadnice za leto 2007/08 se še enkrat
sestanejo predstavniki NTK, Karate kluba in ŠZR ter se dogovorijo o
terminih vadbe.
K6
Delovni predsednik povabi k besedi župana g.Alana Bukovnika, ki se je ravnokar pridružil.
Župan pove, da smo si zadali nalogo, da bo ŠZ postala krovna organizacija športa. Ta cilj smo
dosegli in ga presegli. Omeni največje pridobitve na področju športa: vlečnica Vuhred,
nogometno igrišče z umetno travo in večnamenska dvorana v Vuhredu. Začeli smo s
prenašanjem športnih objektov na Občino Radlje.
Večji cilji pa so še: povečanje telovadnice OŠ in gradnja novega stadiona, ki mora biti pred
obvoznico.
Zahvali se vsem članom ŠZR za podporo in delo, ki so ga vložili na področju športa.
K9
Delovni predsednik pove, da so volitve tajne in pozove člane volilne komisije, da razdelijo
glasovnice in izvedejo volitve.
Rezultati volitev:
Predsednik: Jože Vertovšek
Člani UO ŠZR: Ivana Kus, Edi Korat, Karli Kolar, Zmago Božič, Branko Čagran in Ludvik
Fedler.
Člani nadzornega odbora: Breda Zupančič, Stanko Lipuš in Jelka Safran.
Člani disciplinske komisije: Anton Javornik, Branko Topler in Ivan Gašper.
Priloge :
 Poročilo o delu ŠZR za leto 2006,
 Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2006,
 Poročilo nadzornega odbora za leto 2006,
 Program dela ŠZR za leto 2007.

Seja skupščine je bila zaključena ob 20.00 uri.
Po seji so bili vsi prisotni povabljeni na prireditev in razglasitev » Športnikov leta 2006 » v
občini Radlje ob Dravi.
Zapisničarka:
Ivana Kus
_________________

Overitelja:
Stanko Lipuš
________________

Branko Čagran
_______________

