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9251 TIŠINA

Tišina, 1. 3. 2015

REDNA SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA

Redna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 1. marca 2015 ob 9.30 uri v prostorih
Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 26 članov. Skupščino je začel podpredsednik Ravenske lige
malega nogometa Simon Detellbach 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 Damjan Anželj, za zapisnikarja Mitja
Stojisavljevič, za overovatelja Roman Gruškovnjak in Vasja Titan.
Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev občnega zbora Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige
Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja in 2 overovatelja)
Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in vodje tekmovanja
Razprava po poročilih in potrditev le teh
Program dela za leto 2015
Podelitev zahval
Tekoča problematika

Ad3
Poročilo predsednika Simona Ülena (prebral Simon Detellbach):
Zapisal je, da so ŠD Černelavci organizirali zaključni turnir na zavidljivem nivoju. Pohvalil je ekipo KMN
Mister Baby, ki je korektno zastopala našo Zvezo na turnirju Za prvaka Pomurja 2014 v Filovcih.
Apeliral je na klube, da je udeležba obvezna, torej mora prvak sodelovati na turnirju.
Za udeležbo na državnem prvenstvu rekreativcev v Fazaneriji je izpostavil podprvake KMN Mladinec
in čestital tudi ŠD Černelavci, ki so prav tako sodelovali na turnirju.
Omenil je tudi miniEURO 2014 v Črni Gori, kjer sta nas zastopala Mitja Flisar in Marko Balažic, ki sta
povzročala nemalo preglavic velesilam malega nogometa. Še enkrat jima je čestital.
Finančno stanje je zadovoljivo, uspešni smo bili tudi na razpisu Občine Tišina. Na koncu je vsem
klubom zaželel še uspešen štart v novo sezono.
Poročilo blagajnika Franca Kousa:
Pozdravil je vse navzoče. Poročilo blagajnika je dodano kot priloga.
Poročilo vodje tekmovanja Alojza Flegarja:
Povedal je, da nam je v jesenskem delu malce nagajalo vreme. Problemi so se pojavljali pri veteranih,
ki naj malo bolj resno pristopijo k tekmovanju. Določene ekipe se niso udeležile tekem, vendar so vsaj
obvestile vodstvo, da jih ne bo. KMN Gradišče veterani je manjkal dvakrat in je po pravilniku izključen
iz tekmovanja.
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Sodniki so kar zadovoljivo opravili svojo vlogo. Pri delegiranju zaradi njihovega števila ni bilo prevelikih
problemov. Predvsem pri veteranih je nekaj novih, kar je pozitivno. Z njimi bo tudi sestanek, kjer bodo
opozorjeni na določene stvari.
Posebnih disciplinskih primerov ni bilo, te, ki pa vseeno so, pa skušajmo spraviti na minimum. Za konec
je izrazil željo, da bi spomladanski del vreme služilo in da ne bi bilo preložitev tekem. Zahvalil se je
klubom za sodelovanje.
Poročilo nadzornega odbora (prebral Simon Detellbach):
Dodano je kot priloga

Ad4
Razprav po poročili ni bilo, poročila so bila soglasno potrjena.

Ad5
Podpredsednik je podal program. Začetek je načrtovan kot vedno, v sredini marca (14. in 15. marec),
veterani istočasno. Članski zaključni turnir 13. in 14. junij (organizator KMN Vivat), veteranski 21. junija
v organizaciji ŠD Kupšinci.
Državno prvenstvo 20. junija, predvideno v Piranu. Turnir za Pomurskega prvaka pa je po dogovoru
vsako leto 25. junija – organizacija OZKMN Puconci.
Potrebno je prevetriti pravilnike – predvsem, kar se sprejema na Skupščinah, je potrebno vkomponirati
v pravilnike. Na naslednji skupščini bi te spremembe predstavili in jih dali na glasovanje.
Zadali smo si tudi, da bi bilo kaznovanje striktnejše, kar se tiče financ. Določene kazni se vlečejo
predolgo, po pravilniku morajo plačati v 8. dneh.

Ad6
Podpredsednik zveze je podelil zahvali Mitji Flisarju in Marku Balažicu za zastopanje Zveze in dobre igre
na miniEURO2014 v Herceg Novem v Črni Gori. Ob tem je povedal nekaj novic v zvezi z MZS.
Tudi Mitja Flisar je povedal nekaj vtisov s prvenstva.

Ad7
Obravnavana prošnja KMN Gradišče veterani, za nadaljevanje prvenstva, kljub dvakratni neudeležbi na
tekmi. V prošnji zapisano, da se ekipa ni udeležila dveh tekem zaradi pomanjkanja igralcev. Kadrovsko
okrepljeni prosijo, da se jim omogoči nadaljevanje tekmovanja. Po glasovanju se je veteranom KMN
Gradišče soglasno omogočilo nadaljevanje tekmovanja. Pogoj: ko naslednjič manjkajo na tekmi se jih
takoj izključi iz lige, naslednjo sezono pa ne bodo mogli nastopati.
Problem društev oz. klubov. KMN Reflex so klicali in obljubljali, da bodo plačali zaostale obveznosti,
ampak jih niso. Niti niso registrirani kot društvo/klub, tako da ekipe Zveza ne more terjati. Vse ekipe,
ki se jih bo v bodoče sprejemalo v Zvezo, morajo imeti status društev/klubov.
Razpored veteranov: turnir po razpravi 21. junija (nedelja).
Predlog g. Tilena Graha, da se omogoči ekipam, da svoje domače tekme odigravajo v petek zvečer in
soboto popoldne. Predlog je bil s 24 glasovi proti in dvema za, zavrnjen.
KMN Krog 97 dal prošnjo da bi zaradi proščenja (3. maj) igrali tekmo 21. kroga v soboto ob 18.00 oz.
19.00. Prošnji je bilo z glasovanjem soglasno ugojeno.
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Predlog g. Kovačiča, da se izstavi prejemek oz. račun za plačilo takse klubom s strani Zveze. Po dogovoru
bo do konca sezone ostal isti sistem, o predlogu se bo razpravljalo na naslednji Skupščini.

Skupščina je bila končana ob 11.00 uri.

Predsednik:
ÜLEN Simon

_______________________

Predsednik delovnega predsedstva:
ANŽELJ Damjan

_______________________

Zapisnikar:
STOJISAVLJEVIČ Mitja

_______________________

Overovatelja:
GRUŠKOVNJAK Roman

_______________________

TITAN Vasja

_______________________
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PRILOGA 1: poročilo blagajnika
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014
PRIHODKI
-

Prenos presežka prihodkov iz leta 2013
Dotacija iz proračuna Občine Tišina za delovanje
Obč. ŠD M. Toplice – dotacija za zaklj. turnir
Tekmovalna taksa klubi
Prihodki od obresti – pozitivno stanje poslovnega računa
CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ

583,03 €
400,00 €
70,00 €
3.120,00 €
0,09 €
4.173,12 €

ODHODKI
-

Pokali, športna oprema
Stroški bančnih storitev
Gostovanje spletne strani
Podaljšanje domene
Dodatek k almanahu
Žoge Adidas
Papirnate vrečke
OŠZ M. Toplice - kotizacija
Stroški na ravni državne amaterske reprezentance
Prevozi, organizacija turnirjev, pripravljalni material
CELOTNI ODHODKI SKUPAJ

PRESEŽEK PRIHODKOV

618,20 €
141,05 €
168,00 €
13,20 €
36,00 €
237,90 €
72,00 €
75,00 €
150,00 €
950,00 €
2.461,35 €
1.711,77 €

Poročilo pripravil: Franc KOUS
Dne 27. 02. 2015
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PRILOGA 2: poročilo nadzornega odbora
Tišina, 28. 02. 2015

Zadeva: POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Dne 28. 2. 2015 se je sestal NO Ravenske lige v sestavi Denis Poredoš in Boštjan Pevec, ter pregledal
finančno poročilo blagajnika za leto 2014/2015.
Nadzorni odbor je pregledal in primerjal knjigo ter bančne izpiske in ugotovil, da je blagajnik svoje delo
opravil zelo dobro, kar pomeni, da ni bilo nepravilnosti.

NADZORNI ODBOR:
- Denis Poredoš
- Bojan Vukan
- Boštjan Pevec
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