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REDNA SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Izredna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 9. marec 2014 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, za overovatelja Krančič Branko in Stojisavljević Mitja. 

Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu: 

1. Otvoritev občnega zbora zveze klubov malega nogometa Ravenske lige 

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja in 2 overovatelja) 

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

4. Razprava po poročilih in potrditev le teh 

5. Program dela za leto 2014 

6. Tekoča problematika 

 

Ad3 
Poročilo predsednika Simon Ülen: 

Upa, da sezona ne bo kot lani, kot smo morali naknadno, zaradi vremena odigrati 5 tekem. Klubom se 

je zahvalil za kooperativnost. Zveza je organizirala zaključni turnir za Pomurskega prvaka. Udeležba 

gledalcev je bila slaba, a je zveza vseeno zaslužila nekje 600,00 € čistega dobička. S tem dosežkom 

smo lahko zadovoljni, saj je bilo ne malo stroškov. Na žalost pa je odpadel projekt SIOL pokala, kjer 

smo si obetali dober zaslužek, vendar je vodstvo SIOL pokala odpovedalo turnir, ki je bil naknadno 

izveden na Ptuju. Turnir je odpadel zaradi nezadostnega števila prijavljenih ekip. Letos je zaključni 

turnir v Černelavcih, skupaj z vodstvom lige se je dogovorilo, da bosta veteranski in članski turnir 

potekala istočasno.  

 

Poročilo vodje tekmovanja Alojz Flegar: 

Se je opravičil, ker ne more biti navzoč, saj je moral iti na turnir v streljanju. Je pa preko predsednika 

Ülen Simona sporočil, da se klubom zahvaljuje za sodelovanje in misli, da ni bilo nobenih posebnih 

zapletov tekom tekmovanja.   

 

Poročilo nadzornega odbora Vukan Bojan: 

Dodano je kot priloga 

 

Poročilo blagajnika Kous Franc: 

Pozdravil je vse navzoče. Poročilo blagajnika je dodano kot priloga. 
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Ad4 
Mitja Stojisavljević je postavil vprašanje zakaj ni bilo članov naših klubov na turnir za Pomurskega 

prvaka. Predsednik Ülen Simon je razložil, da v bistvu pravega odgovora ni. Lahko je bil kriv termin ali 

zadeva, da je bil turnir prestavljen na željo KMN Mladinca.  

 

Poročila so bila soglasno potrjena. 

 
Ad5 
Simon Ülen: 

Kakih večjih projektov letos ni, z izjemo zaključnega turnirja. Naš prvak se bo udeležil turnirja za 

Pomurskega prvaka, v Moravskih Toplicah, v Murski Soboti pa bo turnir za državnega prvaka. Ni še 

dorečeno kakšne bodo letos nagrade klubom, bodo pa vsekakor take, da bodo koristile klubom. 

14/15. Junij je zaključni turnir, v Černelavcih. 21. Junija bo turnir za zaključnega prvaka v Murski 

Soboti, v sklopu Soboških dnevov. 28. Junija pa bo v Moravskih Toplicah turnir za Pomurskega prvaka.  

Glede veteranskega turnirja je predlagano, da bi tudi na tem turnirju bil denarni sklad, kar bi morda 

povečalo udeležbo ekip na tem turnirju. Klube se opominja, da tudi za veteransko ligo veljajo enaki 

predpisi kot za člansko in v bodoče več ne bo tolerance do nepravilnosti in bodo striktno kaznovane, 

kot je že urejeno v članski ligi.  

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da bodo od sedaj naprej rezultate tekem v veteranski ligi sporočali 

sodniki, preko sms sporočil.  

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se kot akontacija za veteranski zaključni turnir plača 100,00 €, od 

česar gre 50,00 € organizatorju za stroške in 50,00 € za nagradni sklad.   

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da bodo rezultate tekem preko sms sporočila od sedaj naprej pošiljali 

sodniki, klubi pa preko sms sporočila še vedno pošljejo oceno sodnika. Prav tako bodo klubi domačini 

preko Twiter profila po tekmi na spletno stran www.ravenska.si sporočili rezultat tekme. Glede 

sporočanja na twiter se uvaja polletno  

 

Program dela je bil soglasno potrjen. 

 
Ad6 
Podan je bil predlog (na sestanku UO Ravenske lige), da se KMN Mladincu zmanjša nagrada za turnir 
za državnega prvaka, z predvidenih 200,00 € na 100,00 €, in sicer zaradi neudeležbe na turnirju za 
Pomurskega prvaka.   
 
Sprejet je bil sklep, da se nagrada KMN Mladincu izplača v celoti, se pa klubu izreče disciplinski ukrep 
in se ga kaznuje z 100,00 € za neudeležbo. Proti je glasoval le predstavnik KMN Mladinca Števanec 
Marjan.  
 
Stanislav Jug sporoča, da želi KMN Kučnica generalno prestaviti domače tekme na nedeljo, ob 10 uri. 
 
Detellbach Simon je predlagal, da se javno objavi na spletni strani, če sodnik dobi kazen.  

http://www.ravenska.si/
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Predlog je bil sprejet. Proti je glasoval le predstavnik ŠD Černelavci, Gruškovnjak Roman. 
 
Skupščina je bila končana ob 10.30 uri. 

 

 

Predsednik: 

ÜLEN Simon           _______________________ 

 

Predsednik delovnega predsedstva: 

DETELLBACH Simon _______________________ 

 

Zapisnikar: 

JENEŠ Matej _______________________  

 

Overovatelja: 

KRANČIČ Branko _______________________ 

STOJISAVLJEVIĆ Mitja _______________________ 
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PRILOGA 1: poročilo blagajnika 
 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
v obdobju 1.1. do 31.12.2013 

 
PRIHODKI 
 

- Prenos presežka prihodkov iz leta 2012 855,74 € 
- Tekmovalna taksa klubi 3.080,00 € 
- Prihodki od obresti – pozitivno stanje posl.rač. 0,21 € 

             CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 3.935,95 € 
 
ODHODKI 
 

- Pokali, graviranje 1.539,25 € 
- Stroški bančnih storitev 137,97 € 
- Podaljšanje domene 13,20 € 
- Našitki Ravenska liga 60,00 € 
- Pisarniški mater., storitve 750,00 € 
- Stroški sojenja turnir M. Črnci 98,50 € 
- Prevozi, org. turnirjev, pripravljalni mat. 700,00 € 

                           CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 3.352,92 € 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 583,03 € 
 
Poročilo pripravil: Franc KOUS 
 
Dne 07.03.2014 
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PRILOGA 2: poročilo nadzornega sveta 
 
Tišina, 08.03.2014 
 
 
Zadeva: POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
 
Dne 08.03.2014 se je sestal NO Ravenske lige v sestavi Denis Poredoš, Bojan Vukan in Boštjan Pevec 
ter pregledal finančno poročilo blagajnika za leto 2013/2014. 
 
Nadzorni odbor je pregledal in primerjal knjigo ter bančne izpiske in ugotovil, da ni nobenih 
nepravilnosti kar se tiče usklajenosti, a apeliramo na vodstvo zveze ter blagajnika, da se v bodoče 
zraven bančnih izpiskov in knjige priložijo vsi računi. 
 
NADZORNI ODBOR: 

- Denis Poredoš 
- Bojan Vukan 
- Boštjan Pevec 

 


