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SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Redna polletna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 04. Avgust 2012 ob 9.00 

uri v prostorih Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 19 članov. Skupščino je začel 

podpredsednik Ravenske lige malega nogometa Detellbach 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 Detellbach Simon, za zapisnikarja JENEŠ Matej in za overovitev zapisnika Tuškei Alojz in 

Makari Igor. 

Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu: 

1. Otvoritev občnega zbora 

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar in 2 overovatelja) 

3. Poročilo predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in vodje tekmovanja  

4. Razprava po poročilih 

5. Program dela za sezono 2012/13 

6. Žreb tekmovalnih parov za sezono 2012/13 

7. Tekoča problematika 

 

Ad3 
Poročilo predsednika: 
Predsedujoči je opravičil predsednika Ülen Simona, ki se ni udeležil skupščine, saj je bil službeno 
odsoten. Detellbach je čestital ekipi KMN Mladinec na osvojenem prvem mestu v Ravenski Ligi in 
ekipi  KMN Gradišče za osvojen turnir Ravenske Lige. Veseli ga, da ni bilo kakih resnih incidentov in je 
tekmovanje minilo v športnem duhu. Navzoče je seznanil, da je ekipa KMN Mladinec nastopila na 
turnirju prvakov, kjer so odlično predstavljali našo ligo in tudi osvojili prvo mesto na omenjenem 
turnirju. Razočaran je bil nad tem kako je na splošno bila zastavljena zadeva glede turnirja prvakov. 
Po njegovem mnenju bi se morali bolj detajlno dogovoriti o podrobnostih same organizacije. 
Potrebno se bo zmeniti predvsem glede pravil, kdo bo organiziral turnir. Glede našega tekmovanja 
ocenjuje, da ni bilo večjih težav. Sodnikov se ni želel preveč dotakniti, na splošno je pač ocenil, da so 
delo opravili dokaj korektno, napake pa se vedno dogajajo. Malce je razočaran nad samimi člani 
vodstva lige, saj je opazno, da nekako stagniramo in ne napredujemo. Mandati sedanjemu vodstvu 
prenehajo februarja tako, da bodo na naslednji skupščini potekale tudi volitve.  
 
Poročilo nadzornega odbora: 
Glede na dejstvo, da noben član nadzornega odbora ni bil prisoten na skupščini, bo poročilo podano 
naknadno.  
 
Poročilo blagajnika: 
Kous Feri je podal poročilo za koledarsko leto 2011. Zveza je imela 3.324,58 € prihodkov in 3.059,37 € 
odhodkov, kar pomeni, da je bil pozitiven saldo v znesku 265,21 €. 
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Poročilo vodje tekmovanja: 
G. Flegar je ocenil, da kaj dosti ni za povedati, ocenjuje pa da je tekmovanje potekalo normalno. 
Nekih problemov ni bilo, tekme so bile vse odigrane v celoti, na vseh so bili prisotni sodniki. V celoti 
klubi niso bili zadovoljni s sodniki, s čimer se strinja, na splošno pa ocenjuje, da sodniki niso slabo 
opravili svojega dela. Ocenjuje, da imamo premalo sodnikov, zaradi česar smo pogosto imeli 
probleme z delegiranjem. Vendar smo s kančkom sreče vse izpeljali normalno. Veseli dejstvo, da je 
kazni glede na predhodno leto manj, kar priča o dejstvu, da se disciplina na splošno izboljšuje. Prav 
tako so se izboljšali sami pogoji v ligi. Opaža, da je še vedno veliko število igralcev, ki prihajajo iz 
drugih zvez, lig,… Vendar ali je to pravilno ali ne prepušča presoji posameznih klubov. Skratka pravi, 
da je vse potekalo normalno, trudil se je, da so se prekrški primerno in pošteno kaznovali. Še vedno 
ostaja problem število sodnikov, vendar potekajo aktivnosti, s katerimi bi povečali število le teh.  
 
Ad4 
Noben se ni prijavil za razpravo. Poročila so bila dana na glasovanje in bila soglasno potrjena.  
 
Ad5 
Program dela je podal Detellbach Simon, in omenil, da je planirano, da se bo liga začela 11., 12. 
Avgusta. Edini problem je Almanah, ki ne bo pravočasno gotov. Predlog je bil neuradno podan, da bi 
se prvenstvo prestavilo za en teden. Zaprosil je, da se z dvigom rok oglasijo tisti, ki so proti 
planiranemu začetku prvenstva (5 jih je dvignilo roke), tako, da se bo prvenstvo začelo 11., 12. 
Avgusta. Po planu se jesenski del konča prvi teden v novembru.  
 
Ad6 
Žreb je potekal brez zapletov in je bil izpeljan v skladu z dogovorom.  G. Tuškei je predlagal, da 
naredimo posebej sestanek z veterani, ki bo prisilil predstavnike vseh klubov, ki tekmujejo v 
veteranski ligi, da se udeležijo sestanka. Takrat se bomo lahko detajlno pogovorili o samem poteku 
lige in takrat bo izveden tudi žreb. Dogovorjeno je bilo je, da naj bi se sodnikom v veteranski ligi 
plačalo 20,00 € na tekmo.  
 
Ad7 
Detellbach Simon: 
Na zaključnem turnirju je bilo dosti negodovanja, predvsem glede prestavljanja in registriranih 
igralcev, ki pridejo le na turnir. Morda bi bilo smiselno nekako omejiti ta problem glede teh igralcev in 
določiti nek kriterij, ki bi odločal o pravici nastopa. Ustanovljeno je bilo državno malo-nogometno 
združenje, ki pa nekako predlaga naj nebi igrali malega nogometa igralci iz državnih lig.   
 
Gruškovnjak Roman je podal predlog, da preložimo te odločitve na zimsko skupščino, kjer bomo na 
novo določili pravila glede registracij igralcev in pravil za nastopanje na zaključnem turnirju.  
 
Skupščina je bila končana ob 10.45 uri. 

Predsednik: 

ÜLEN Simon           _______________________ 

Predsednik delovnega predsedstva: 

DETELLBACH Simon _______________________ 
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Zapisnikar: 

JENEŠ Matej _______________________  

Overovitelja: 

TUŠKEI Alojz _______________________ 

MAKARI Igor _______________________ 
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PRILOGA 2: seznam prisotnih članov 


