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SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Redna polletna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 24. Februar 2013 ob 9.00 

uri v prostorih Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 21 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 Detellbach Simon, za 

zapisnikarja JENEŠ Matej, 2 člana delovnega predsedstva Bencak Jože in Jug Stanislav in za overovitev 

zapisnika Obal Viktor in Gumilar Matjaž. 

Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu: 

1. Otvoritev občnega zbora zveze klubov malega nogometa Ravenska liga 

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

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

4. Razprava po poročilih 

5. Sprememba statuta ZKMNRL (skrajšanje članov organov zveze) 

6. Volitve organov zveze 

7. Program dela novih članov ZKMNRL 

8. Tekoča problematika 

 

Ad3 
Poročilo predsednika Ülen Simon: 
4 leta je za nami in če se spomnimo nazaj na začetke in idejo o ustanovitvi Ravenske Lige je že dlje 
časa tlela. V pomoč Flegar Alojzu sta stopila Detellbach Simon in Ülen Simon, ki so pripravili vse za 
registracijo zveze. Na samem začetku so bile določene težave kar je povsem normalno za novo 
tvorbo, vendar so se akti skozi leta dopolnjevali in prilagajali, tako, da je sedaj vse v veliki meri 
razjasnjeno in so znana pravila igre, kar se tiče organizacije in tekmovanja. Žalosti ga dejstvo, da ni 
noben klub predlagal kandidatov za izvolitev v organe zveze. Pričakovali smo večji odziv a se to žal ni 
zgodilo. Finančni položaj zveze je pozitiven kar je pozitivno dejstvo, saj pomeni, da zveza ni finančno 
potratna. Navzoče opozarja naj bodo pozorni na datume (predvsem kar se tiče registracij) in se jih 
striktno držijo.  
 
Poročilo nadzornega odbora, Pevec Boštjan: 
Nadzorni odbor je knjige pregledal in nimajo posebnih pripomb. Prosijo le, da naslednjič predloži tudi 
zadnji izpisek iz banke, ki bo dokazoval stanje na TRR. 
 
Poročilo blagajnika, Kous Feri: 
Kous Feri je podal poročilo za koledarsko leto 2012. Zveza je imela 3.035,68 € prihodkov in 2.179,94 € 
odhodkov, kar pomeni, da je bil pozitiven saldo v znesku 855,74 €. 
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Poročilo disciplinske komisije, Bencak Jože: 
Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega primera.  
 
Poročilo vodje tekmovanja, Flegar Alojz: 
Glede na dejstvo, da so vse stvari sproti objavljene na spletni strani ne bo dolg. Veseli ga, da se skozi 
vsa leta, iz leta v leto stanje izboljšuje, tako glede infrastrukture kot glede discipline. Za letošnje leto 
ocenjuje, da je tekmovanje potekalo po programu in ni bilo večjih problemov. Do zapleta je prišlo le 
pri tekmi med Borejci in Tropovci – Tišino, ki ni bila odigrana. Veseli ga, da se klubi uspejo dogovarjati 
glede preložitev tekem in ne gledajo le na lastne interese. V celoti gledano smo lahko zadovoljni z 
doseženim. Želja vseh je, da se ti trendi nadaljujejo in se še dodatno izboljšajo zadeve, je pa dejstvo, 
da se problemom nikoli ne moremo v celoti izogniti.  Glede sodnikov se zaveda, da se napake 
dogajajo vendar je prepričan, da nikoli namerno. Po navadi so posledica neznanja ali pa nezbranosti. 
Problem je tudi pomanjkanje sodnikov, število le teh se trudimo povečati, vendar nam ne uspeva.  
 
Ad4 
Predsedujoči predlaga, da se poročila obravnavajo po vrsti.  
 
Na poročilo predsednika se ni noben javil.  
 
Na poročilo blagajnika se je javil Obal Viktor, ki ga je vprašal, na kateri dan je staje 855,74 €, prosi pa, 
da se poročilo blagajnika da v celoti v zapisnik.  
 
Na poročilo nadzornega odbora se ni noben javil. Na poročilo disciplinske komisije se ni noben javil.  
 
Na poročilo vodje tekmovanja se je javil Bencak jože, ki je opozoril na dejstvo, da je bil 2 x 
zaporedoma izključen in ga zanima zakaj ne more soditi Mladincu Flisar Bojan. Problem je, da preveč 
tekem zaporedoma enemu klubu sodi enak sodnik. Gospod Flegar je odgovoril: ni nam v interesu 
poslati enakega sodnika vendar je situacija takšna, da je težko uskladiti vse dejavnike in ni mogoče 
drugačno delegiranje. Se pa strinja in opravičuje klubu, ki je imel 4 x zaporedoma enakega sodnika. 
Bencaku odgovarja glede sodnika Müllerja, da naj obvestijo o problemih in se bo po možnostih 
upoštevalo in se dotičnega sodnika ne bo delegiralo na njihove tekme določeno obdobje. Glede 
sojenja Flisarja Maldincu pa pravi, da ne dvomi, da bi le ta sodil pošteno ampak nikoli se ne ve do 
kakšnih okoliščin pride in takoj se ponudi priročen izgovor, da je sodil domačin in se zadeva 
nepotrebno zakomplicira. Robert Rojko je pripomnil, da ne ve zakaj se dovoli, da dajemo takšen 
poudarek na posamezne osebe, ne zdi se mu primerno, da si klubi izbirajo kateri sodniki naj sodijo 
komu in kateri ne. Je pa to še posebej problem pri omejenem številu sodnikov. Obal Viktor je 
opozoril, da so in vedno bodo težave s sodniki, problem je, da jih ni zadosti in se strinja tudi z 
Flegarjem, ki ima sigurno velike probleme pri delegiranju. Je pa potrebno narediti večji red kar se tiče 
prihoda sodnikov na tekmo. Opozarja, da več ne bodo plačali sodnika v kolikor ne bo imel s sabo 
obračun stroškov sojenja. Glede tekem po dogovoru pravi, da bi moral narediti red in naj bi se tekme 
prestavljale le pred tekmovanjem in ne med samim tekmovanjem. Gjergjek Drago je vseeno mnenja, 
da domači sodnik ne sme soditi domači ekipi.  
 
Vsa poročila  so bila soglasno potrjena. 
 
Ad5 
Stari statut je bil na hitro pisan in sigurno ni bilo vse optimalno narejeno. Zato smo se odločili, da bi 
določene zadeve spremenili. Detellbach Simon je navzočim predstavil popravljeno verzijo statuta. 
 



                                 ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE                      Tišina, 24.2.2013 
                                 TIŠINA 4 
                                 9251 TIŠINA 

 
3 

 

 
 

 Predstavil je vse popravljene člene statuta in v primeru pripomb se je pri vsakem takoj debatiralo in 
uskladilo zadevo.  
 
Popravljeni in usklajeni statut je bil soglasno sprejet.   
 
Ad6 
Navzoče je seznanil predsednik delovnega predsedstva, da ni prispela nobena kandidatura za noben 
organ zveze. Tako, da bo potrebno sedaj predlagati  kandidate.  
 
Glasovalo se je o načinu glasovanja in je bilo soglasno sprejeto, da bo glasovanje javno. 
 
Predlagani kandidati so: 

- Predsednik: Ülen Simon 
- Podpredsednik: Detellbach Simon 
- Blagajnik: Kous Franc 
- 4 člani: Stojisavljević Mitja, Jeneš Matej, Anželj Damjan, Gosak Dejan 
- Nadzorni odbor: Pevec Boštjan, Vukan Bojan, Poredoš Denis 
- Disciplinska komisija: Makari Igor, Hozjan Zoran, Grah Dejan 
- Vodja tekmovanja: Flegar Alojz 
- Registracijski sodnik: Detellbach Simon 
- 5 članska komisija za reševanje odprtih vprašanj na drugi stopnji (za tekmovanje, registracijo 

in disciplinske prekrške): Jug Stanislav, Obal Viktor, Kolmanič Anton, Kolmanko Aleš, Zelko 
Dominik  

 
Vsi kandidati so bili soglasno potrjeni. 
 
Ad7 
Želja je, da bi nam uspelo pridobiti več sodnikov. Trudili se bomo, da bo poslovanje še naprej 
uspešno. Prvenstvo naj bi se začelo 16., 17.3., zaključni turnir 15., 16.6. Nadaljevali se bodo pogovori 
z zvezo klubov malega nogometa Slovenije. Drugo leto, če bo interes, bi se naredila zimska liga v 
telovadnici. Posodobila se bo spletna stran. Razmišlja se, da bi se sodniki odpovedali ene takse in bi 
se jim kupili dresi, da bi imeli enotni izgled.  Akti zveze se pregledajo in uskladijo med sabo. 
 
Plan dela je bil soglasno sprejet. 
 
Ad8 
Detellbach Simon: 
Morali se bomo dogovoriti o višini nagrade za zaključne turnirje (pomurski, državni). Prvak bi naj bil 
upravičeni do povrnitve stroškov (Pomurski 100,00 € in državni 200,00, se pravi skupaj 300,00 €), da 
nas bo zastopal na teh turnirjih.  Ta sklep je bil soglasno potrjen.  
 
Prišla je pritožba ŠD Borejci glede neodigrane tekme proti ŠD Tropovci Tišina. Vodja tekmovanja je 
odločil, da 3 točke dobijo Tropovci Tišina. Zamudili so rok za drugostopenjsko pritožbo, tako, da so 
sedaj vložili pritožbo na skupščino. Predstavnik ŠD Borejci, Gjergjek Drago je navzočim predstavil 
problem, Detellbach Simon pa je prebral samo pritožbo.  
Odgovoril je vodja tekmovanja Flegar Alojz: klubi so že na poletni skupščini opravili spremembe 
terminov tekem, za katere so vedeli kdaj bodo imeli kako prireditev. To so vedeli tudi člani ŠD Borejci, 
pa niso tega storili. Nato so naknadno poslali dopis s katerim so seznanili zvezo, da ne bodo mogli 
odigrati omenjene tekme zaradi gasilske prireditve. Svetoval njim je naj pokličejo Tropovce – Tišino in  
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se z njimi dogovorijo. Tropovci – Tišina niso želeli prestaviti tekme, naknadno pa so na posredovanje 
gospoda Flegarja pristali, da bi odigrali v nedeljo. S tem je seznanil ŠD Borejce, ki niso želeli igrati v 
nedeljo. Vodjo so seznanili, da tekme v nedeljo ne bodo odigrali in vodja jim je dejal, da po tem 
takem ne bo delegiral sodnika, da ne bo nepotrebnih stroškov in so se ŠD Borejci strinjali.  
Vodja pravi, da so imeli čas in so vedeli, da lahko tekmo preložijo zaradi prireditve. Niso mogli skleniti 
in sporazumne preložitve. Moral se je odločiti na znana dejstva in se je odločil, da se tekma registrira 
v korist ŠD Tropovci Tišina.  
Gjergjek Drago je predložil dejstvo, da so jih Tropovci do konca vlekli z odločitvijo, zato so teden dni 
pred prireditvijo seznanili z vsem skupaj vodjo tekmovanja. 
Tuškei Alojz, ŠD Tropovci – Tišina: bila je skupščina in nihče z Borejec jim ni omenil, da bi se tekma 
prestavljala ali da bodo imeli kakšno prireditev. Do zadnjega nihče z Borejec ni kontaktiral nikogar  
našem klubu. Sami smo jim šli na roko in bi odigrali tekmo v nedeljo, a Borejci niso pristali na to.  
Makari Igor je mnenja, da je vodja tekmovanja posredoval pravilno, saj je ponudil novi termin 
odigranja tekme.  
Jug Stanislav normalna pot bi bila, da bi določala komisija za drugostopenjske pritožbe. Ker pa do 
tega ni prišlo, pa je zadeva rešena in se o njej nebi smelo več odločati na skupščini.    
Gjergjek Drago je gospoda Flegarja obtožil, da je prošnjo za preložitev sam obravnaval kot 
prvostopenjsko pritožbo.  
 
Glede na dejstvo, da niso bili upoštevani pritožbeni roki, je zadeva zaključena in se o njen ne more 
glasovati. 
 
Skupščina je bila končana ob 12.40 uri. 

 

Predsednik: 

ÜLEN Simon           _______________________ 

 

Predsednik delovnega predsedstva: 

DETELLBACH Simon _______________________ 

 

Zapisnikar: 

JENEŠ Matej _______________________  

 

Overovatelja: 

OBAL Viktor _______________________ 

GUMILAR Matjaž _______________________ 
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PRILOGA 1: Poročilo blagajnika 
 
Prihodki 

- Prenos presežka prihodkov iz leta 2011 265,21 € 
- Tekmovalna taksa klubi 2.700,00 € 
- Prihodki od obresti – pozitivno stanje poslo.rač. 0,47 € 
- Plačilo kazni, pritožbena taksa klubi 70,00 € 

 
PRIHODKI SKUPAJ 3.035,68 € 
 
 

Odhodki 
- Prva pomoč za klube – komplet 745,24 € 
- Pokali, graviranje 608,91 € 
- Stroški bančnih storitev 127,99 € 
- Podaljšanje domene 16,60 € 
- HALCOM d.o.o. – obnova digit. potrdila 49,20 € 
- Oblikovanje in izdelava brošur 360,00 € 
- Dotisk na torbe 72,00 € 
- Nog. združ. malega nogometa Slovenije – kotizacija 200,00 € 

 
ODHODKI SKUPAJ 2.179,94 € 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 855,74 € 
 
    


