ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE
TIŠINA 4
9251 TIŠINA

Tišina, 26.2.2012

SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA

Redna polletna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 26. Februar 2011 ob 9.00
uri v prostorih Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 27 članov. Skupščino je začel predsednik
Ravenske lige malega nogometa Ülen Simon in navzoče seznanil z dnevnim redom, ki je bil soglasno
potrjen s strani udeležencev. Hkrati je predlagal delovno predsedstvo za vodenje zbora. V delovno
predsedstvo so bili predlagani in potrjeni sledeči člani, in sicer za predsednika BERKE Miro, za
zapisnikarja JENEŠ Matej in za overovitev zapisnika GRAH Dejan in ANŽELJ Damjan.
Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev občnega zbora
Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar in 2 overovatelja)
Poročilo predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in vodje tekmovanja
Razprava po poročilih
Program dela za sezono 2011/12
Tekoča problematika

Ad3
Poročilo predsednika:
Gospod Ülen je podal poročilo predsednika in klubom dejal, da upa, da so pridno trenirali in bodo
lahko uspešno nadaljevali sezono. Klube je pozval naj sporočijo morebitne spremembe, kar se tiče
uradnih oseb, da bodo informacije ažurirane in ne bo prihajalo do nepotrebnih nesporazumov.
Omenil je še pomembne datume, tako se 26.2.2012 zaključuje prestopni rok. Vsako leto so bili
problemi, ker se je želelo še naknadno registrirati igralce po preteku prestopnega roka, letos pa je
bilo odločeno, da tako registriranje večni mogoče in se ne bo dovolilo naknadnih registracij. Govora je
bilo od datumu nadaljevanja prvenstva (10., 11.3.2012). Dejalo se je, da se bomo teh datumov držali,
v kolikor bodo to dovoljevale vremenske razmere. Prej začnemo zaradi dejstva, da je dosti klubov in
je težko časovno izpeljati tekmovanje. Zaključni turnir bo letos v Gederovcih (9., 10.6.2012). Klical je
predsednik petrovske lige (g. Žido), saj so oni prejeli sredstva za izvedbo turnirja prvakov, in bodo
organizirali ta turnir. Datum turnirja bo naknadno določen, naš prvak pa mora računati, da bo to še
eno dodatno tekmovanje, ki se ga bo moral udeležiti. Apelira glede samih slačilnic in tušev, naj klubi
poskrbijo, da se odpravijo manjše napake in se ustrezno uredi infrastruktura, z namenom, da se
zagotovi maksimalna varnost igralcev. Glede torbic prve pomoči je dejal, da smo dobili ponudbo in se
bodo naslednji teden naročile, klubi pa bodo le te prejeli pred začetkom prvenstva.
Poročilo nadzornega odbora:
Knjige bodo pregledali naslednji teden, ko bo računovodkinja uredila knjige in bo omogočen vpogled
v le te.
Poročilo blagajnika:
g. Stojisavljevič je pohvalil klube, da so zgledno poravnali svoje obveznosti do zveze. Opozoril je, da
obstaja dolg 3 ekip kar se tiče veteranskih taks. Ostalo pa je vse urejeno.
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Poročilo vodje tekmovanja:
G. Flegar je ocenil, da je tekmovanje potekalo po koledarju, vse spremembe, ki so bile pa so bile
sporazumno dogovorjene. Pri eni izmed preložitev je prišlo do nesporazuma, ko se sodnik ni udeležil
tekme, in krivda je bila v celoti njegova, saj ni spremljal sprememb. Tekma je bila normalno odigrana,
saj jo je sodil tam prisotni sodnik. Glede discipline ni bilo nič nepričakovanega. Razumljivo pa je, da
glede na naravo športa pride do občasnih trenj. Poziva navzoče, da vplivajo na gledalce in poskrbijo
za športno navijanje. Po njegovem mnenju so vodstva klubov tista, ki s raznimi komentarji vplivajo na
igralce in gledalce. Trenutno je pač toliko sodnikov kot je in se je potrebno sprijazniti z nastalo
situacijo. Ne trdi da so dobri ali odlični sodniki, niso pa tako slabi kot se jih velikokrat predstavlja.
Glede na hitrost dogajanja na igrišču, pa je normalno, da pride do napak. Prepričan pa je, da ravno
namernih napak ni. Skratka prosi za malce razumevanja glede sodnikov in se upošteva, da so tudi oni
samo ljudje in ljudje pač delajo napake. Kolikor se le da, se upoštevajo tudi želje klubov, vendar je
preveč dejavnikov, ki onemogočajo želeno delegiranje. Skratka problem je vse to usklajevati in zato
brez razumevanja enostavno ne bo šlo. Stalno se sodnike opozarja na enoten kriterij. Vendar nikoli
ne bo možno v celoti doseči le tega. Zaveda se, da napake obstajajo, vendar so sestavni del
nogometa, na vseh nas pa je, da se trudimo, da jih bo v bodoče čim manj. Glede kazni pa je dejal, da
obstaja nek kriterij in zagotavlja, da so kazni vedno primerne prekršku. Opozarja, da imamo problem
povratnikov, saj se določene osebe stalno pojavljajo v prekrškovnih postopkih in to je potrebno
spremeniti. Poziva klube naj pred začetkom sezone preverijo vse potrebne rekvizite, ki so potrebni za
normalen potek tekmovanja. V primeru incidentov ali rdečih kartonov je in bo praksa taka, da mora
sodnik na zapisnik napisati, da poročilo sledi, potem pa v miru doma napiše poročilo in ga preda vodji
tekmovanja. Tako potem tudi udeleženi akterji vedo, da bo poročilo podano in lahko podajo tudi
svojo plat zgodbe. Naslednji teden bo imel sestanek s sodniki in jim bo prenesel mnenja in pripombe
klubov.
Ad4
G. Tuškei je imel predlog, da bi vsak klub predlagal enega sodnika za veteransko ligo, ki bi morebiti
sčasoma bili primerni za člansko ligo.
G. Makari je opozoril vse navzoče naj se vprašajo, zakaj sodniki nočejo soditi. Meni, da velik del krivde
pade na klube, ki s svojo nedisciplino vplivajo na zadovoljstvo sodnikov. Meni, da se bomo morali
sami izboljšati in olajšati delo sodnikom.
G. Bencak je predlagal, da bi se občinski in ligaški turnir združila, saj je problem, da je v terminu teh
turnirjev veliko ljudi že na dopustu in tako po nepotrebnem prihaja do neudeležb ekip na turnirjih.
G. Makari je podal predlog, da bi se prvenstvo začelo pozneje, saj je problem glede uničevanja igrišč.
G. Ülen je dejal, da je težko premakniti prvenstvo, saj je koledar prireditev zelo poln in nekaj
terminov moramo pustiti za nepredvidene dogodke. Nihče ne more garantirati, da bodo tudi pozneje
neugodni pogoji. G. Rojko pravi, da nič ni narobe z datumom vendar opozarja na potrebno toleranco
do ekip, saj mora nasprotna ekipa pokazati razumevanje, da so pogoji neustrezni in pristati na
prestavitev tekme.
Na glasovanje je bila dana odločitev glede začetka prvenstva. Z 22 glasovi je bilo sprejeto, da se
prvenstvo prične po predvidenem koledarju.
G. Rojko je vprašal do kdaj mora ekipa podati željo glede tega kdaj bodo igrali tekme v soboto ali v
nedeljo. Do petka 2.3.2012 naj klubi sporočijo svoje želje.
Prejeta prošnja: KMN Vivat prosi, da bi od 4. Kroga spomladanskega dela naprej igrali ob sobotah ob
18.00 uri. Z 17 glasovi je bilo potrjeno, da se ustreže njihovi prošnji.
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Prejeta prošnja: Štefan Černjavič in KMN Gradišče so prosili za omilitev mandatne kazni. V 2/3 mu je
že pretekla kazen. Soglasno je bilo potrjeno, da se omenjenemu igralcu omili kazen in ima pravico
nastopa že v 14. Krogu.
Upošteval se bo predlog g. Anželja, da bodo predstavniki lige izbirali na zaključnih turnirjih, kateri
igralci bodo prejeli nagrade (igralec turnirja, vratar turnirja, …).
Ad5
Program dela je podal predsednik g. Ülen. Izpostavil je, da se bodo nabavile prve pomoči. Nabaviti bo
potrebno tudi pokale in ostale zadeve za zaključni turnir. Na naslednji skupščini pa se bomo
dogovorili, kaj bo liga podarila klubom za naslednjo sezono. Zveza želi sodnikom kupiti enotne drese
z logotipi ravenske lige. Financirali pa naj bi jih sodniki sami. G. Flegar pa jim bo prenesel predlog. Bolj
temeljit program dela je bil podan že na prejšnji skupščini, tako, da se sedaj kaj posebej nebi
dodajalo.
Ad6
Glede veteranskih sodnikov je bil v ravenski ligi sprejet neki sklep, da v spomladanskem delu še
ostane tak sistem kot je. Za prihodnjo sezono pa se bo poskušalo preiti na podoben sistem kot ga je
predlagal g. Tuškei.
Sprejema se sklep, da se do konca spomladanskega dela zberejo predlogi klubov za sodnike, ki bodo
sodili v prihodnji sezoni veteranske lige. Sklep je bil soglasno sprejet. Na spletu pa se bo objavila
potreba po sodnikih.
Za zdaj bo liga ostala kot je, v kolikor pa se bo med klubi pokazal interes za širjenje lige, pa bomo
pripravili predloge in jih dali v razpravo in odločanje klubov.

Skupščina je bila končana ob 11.00 uri.
Predsednik:
ÜLEN Simon

_______________________

Zapisnikar:
JENEŠ Matej

_______________________

Overovitelja:
GRAH Dejan

_______________________

ANŽELJ Damjan

_______________________

PRILOGA: seznam prisotnih članov
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