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ZAPISNIK SKUPŠČINE ZVEZE KLUBOV MALEGA NOGOMETA
RAVENSKA LIGA

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in pozdrav navzočih
2. Izvolitev delovnega predsedstva,zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Sprejem sklepa o ustanovitvi Zveze klubov malega nogometa Ravenska liga
4. Obravnava in sprejem Statuta
5. Volitve organov Zveze :
- izvršni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija
6. Program dela in finančni načrt za leto 2009
7. Poročilo o jesenskem delu tekmovanja in finančno poročilo
8. Program tekmovanja v spomladanskem delu sezone 08/09
9. Razprava po poročilih in programu dela
10. Vloga za izredno omilitev kazni
11. Tekoča problematika in razno

Ad.1
Predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev zveze klubov malega nogometa g.Simon
Detelbach pozdravi vse navzoče in ugotovi,da je prisotnih 27 članov od 28 in je skupščina
sklepčna.Predlaga dnevni red,ki so ga prisotni prejeli z vabilom za skupščino. . Prisotni so
predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad.2
Skupščini predlaga v obravnavo in izvolitev delovno predsedstvo v sestavi:

Predsednik: - Alojz Flegar
Zapisnikar:

- Dejan Gosak

2 člana:

- Simon Űlen in Stanko Jug

2 overovatelja:

- Jože Bertalanič in Miro Berke

Predlog je bil brez razprave soglasno sprejet.
Predsednik delovnega predsedstva se zahvali za zaupanje, skupaj s člani predsedstva zavzame
svoje mesto, pozdravi navzoče in nadaljuje s skupščino v skladu s potrjenim dnevnim redom

Ad.
Na podlagi sklepov rednih letnih skupščin klubov malega nogometa :ŠD Dobel, ŠD TropovciTišina,KMN Krajna in KMN Kučnica, o ustanovitvi zveze klubov malega nogometa ravenske
lige ( ZKMNRL ),je dal predsedujoči predlog v razpravo.Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet sklep:Ustanovi se Zveza klubov malega nogometa ravenska liga (v
nadaljevanju ZKMN RL)

Ad.4

Po temeljiti razpravi statuta so bili sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP št.1:
Predlog imena Zveza klubov malega nogometa ravenske lige ( ZKMNRL ) se soglasno
sprejme.
SKLEP št.2:
Logotip zveze se izbere preko spletne strani www.ravenska.si . Na voljo bodo trije logotipi za
katerega bodo oddali vsak klub po en glas preko svojih uradnih e-poštnih naslovov. Sklene se,
da bo logotip z največ glasovi tudi logotip ZKMNRL.
SKLEP št.3:
Sklene se, da so na skupščini lahko največ po 2 delegata klubov in predstavnik sodnikov.
SKLEP št.4:
Z predlaganim številom izvršnega odbora, ki bo štel 7 članov ( predsednik, podpredsednik in
5 članov) se vsi strinjajo. Tako da se sklep tudi sprejme.

SKLEP št.5
Soglasno se sprejme sklep, da se tekoči račun Zveze klubov malega nogometa ravenske lige
odpre pri Novi Ljubljanski banki ( NLB).

Statut je bil soglasno sprejet.

Ad.5
Na vprašanje kakšne bodo volitve organov tajne ali javne,je bil soglasno sprejet sklep,da bodo
volitve javne.
Po krajši razpravi se je izoblikoval naslednji predlog za člane organov zveze :

IZVRŠNI ODBOR:

- Simon Űlen

Predsednik

- Simon Dettelbach

Podpredsednik

- Dejan Gosak
- Franc Kous
- Tilen Grah
- Stanko Koštric
- Marjan Zver

NADZORNI ODBOR:

- Boštjan Pevec
- Damjan Ošlaj

- Denis Poredoš

Predsednik

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

- Bencak Jožef

Predsednik

- Hozjan Zoran
- Grah Dejan

Predlog je bil soglasno sprejet.

Ad. 6

Program dela bo v glavnem nadaljevanje dela sprejetega na iniciativnem odboru zveze in to.
-izvedba spomladanskega dela tekmovanja v ravenski ligi
-organiziranje turnirja po končani sezoni
-okrepiti sodelovanje s klubi velikega nogometa
-številčno in kvalitetno okrepiti sodniške vrste
-druge tekoče naloge
Podrobnejši program dela bo sprejel novi izvršni odbor na svoji prvi seji in bo seznanil
članice zveze preko spletne strani.

Ad.7
Kratko poročilo o jesenskem delu tekmovanja ja podal vodja tekmovanja.Vse tekme so bile
odigrane,večjih nepravilnosti v organizaciji tekem ni bilo,ponavljale pa so se
manjše:neprisotnost redarjev,nepravočasno javljanje rezultatov in pošiljanje zapisnikov,itd
Z disciplino igralcev smo lahko še zadovoljni,večjih incidentov ni bilo.Pritožba je bila ena,ki
pa jo je drugostopna komisija zavrnila.
Na sojenje je bilo nekaj pripomb,več neutemeljenih kot opravičenih.

Ad. 8
Spomladanski del tekmovanja se bo pričel 14-15.marca in končal 6-7.junija.
Zaključni turnir ZKMN RL se bo izvedel v nedeljo 14.junija.Organizator turnirja bo
zmagovalec – prvak Ravenske lige za leto 2008/09 .Naslednjo leto bo organizator
drugouvrščena ekipa iz sezone 2008/09.V nadaljevanju bo vedno organizator turnirja najbolje

uvrščena ekipa prejšnje sezone,ki še ni bila organizator. Vsak klub je dolžan plačati 100 EUR
v fond turnirja.V kolikor se klub ne udeleži turnirja mora plačati kazen v višini 200 EUR (
100 EUR organizatorju in 100 EUR zvezi)

Ad.9
Razprave po poročilih in programu dela ni bilo.

Ad.10

Na podlagi prošenj ŠD Černelavcev in KMN Krog-a 97 za omilitev kazni igralcema
ROPOŠA Davida in BALAŽIC Roka je na skupščina soglasno sklenila, da so bile izrečene
kazni previsoke in se prošnji ugodi ter imata omenjena igralca pravico nastopa v
spomladanskem delu Ravenske lige malega nogometa.
Ustna prošnja predstavnika KMN Gradišča za omilitev kazni Matevž FRASA je bila
zavrnjena

Ad.11
Pod tekočo problematiko smo na podlagi prošenj klubov KMN Kupšinci in KMN Gerlinci
razpravljali o razširitvi lige. Soglasno se sklene, da v naslednji sezoni 09/10 ne bomo sprejeli
nobenih klubov.
Ker ni bilo več razprave ali vprašanj je predsedujoči zaželel izvoljenemu vodstvu zveze
uspešno delo v prihodnjem mandatu in dobro sodelovanje,klubom pa uspešno tekmovanje v
spomladanskem delu.

S tem se uradni del zaključi!

Zapisnikar:
Dejan Gosak

Overovatelja zapisnika:
Bertalanič Jožef, Berke Miro

Predsednik delovnega predsedstva:
Flegar Alojz

