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REDNA SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Ad4 

Jože Seršen je omenil, da so bile problem pri organizaciji tekem vremenske razmere. 

g. Bencak je povedal, da ni razloga, da se ne bi mogli dogovoriti o terminih tekem. Oni (KMN 

Mladinec) so imeli največ problemov zaradi igrišča, pa so se vse dogovorili. 

Stanislav Jug je povedal, da ni v redu, da so tekmo z Doblom igrali, sicer je bila predčasno prekinjena, 

pa so vseeno dobili 20 kazenskih točk, ter da bi sodniki naj bolj sankcionirali prekrške, kot pa verbalne 

konflikte. Razočarani pa so bili nad določitvijo sodnika na tekmi s Kupšinci, ko so pričakovali boljšega 

sodnika. 

Simon Ülen pravi, da je potrebno sodnike opozoriti na te stvari in da se jih bo opozorilo na sestanku 

(Simon Detellbach bo imel sestanek z njimi), napake pa se bodo dogajale vedno. 

Jože Seršen je še dodal pripombo glede sodnikov: v veteranski ligi ne bi smelo biti drsečih startov. 

g. Viher je povedal, da je sicer g. Tratnjek registriran za njihovo veteransko ekipo, vendar za njih ne 

igra. Že dolgo ni bilo na tekme in treninge, tako da to ne vpliva na njegovo sojenje. 

 

Ad5 

Zaključni turnir članov v Kupšincih, veteranov v Černelavcih. 

 

Ad6 

Simon Detellbach je omenil KMN Old Boys, ki se je zanimal za nastopanje v naši ligi. Tudi za 

veteransko ligo je bilo zanimanje, saj bi naj s Puconske lige v našo zvezo prišle štiri ekipe. Na koncu se 

je izkazalo, da ni bilo poslanih nobenih prošenj, tako da sprememb ne bo. 

Glede tekmovalnega sistema je povedal, da se je razmišljalo o spremembah. Z več klubov se slišijo 

ideje oz. pobude, da bi se nekaj spremenilo. Ni tekmovalnega naboja in tudi zaradi tega mogoče klubi 

nimajo igralcev, saj ti zaradi pomanjkanja motivacije ne hodijo na tekme. 

Damjan Anželj je povedal, da se problem pojavlja, da nihče ne izpade. 

Simon Ülen je povedal, da smo vsi navajeni, da se igra dvokrožni sistem in to je težko spremeniti. 

Simon Detellbach je opisal kako bi potekalo tekmovanje, če bi dva kluba vstopila v ligo (16 klubov). 

Jesenski del bi tako štel 15 krogov, spomladi pa bi bila liga razdeljena na zgornjih 8 in spodnjih 8  
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(prehodno leto). Vsi bi potem med sabo odigrali še po eno tekmo. Naslednja sezona pa bi bila A liga 

in B liga, oboje po 8 klubov. V jesenskem delu tekmovanja 14 krogov, vsak s vsakim dvakrat. Spomladi 

pa prvih 6 za prvaka, zadnja dva z  A in prvi štirje z B lige za napredovanje oz. obstanek. Ostali štirje v 

B ligi pa bi se borili, kateri klub bo najboljši in s tem oproščen takse. 

Viktor Obal je pri tem izpostavil, da če je več klubov, je potrebnih tudi več sodnikov. Simon 

Detellbach je pri tem povedal, da imamo dva nova sodnika, to sta Uroš Papič in Darko Vereš. 

Damjan Anželj je postavil vprašanje, če bodo vse ekipe ostale v ligi. G. Detellbach je odgovoril, da 

zaenkrat ni nobenih informacij, da ne bi. 

g. Bencak predlaga, da se do zimske skupščine naj potencialni kandidati do odločijo, če bodo igrali v 

naši ligi, da se potem v naprej ve, kako se bo igralo. 

SKLEP: Če do naslednje skupščine dva kluba pokažeta interes za vstop v ligo (ob tem morata biti 

prisotna na skupščini), se bo potem v sezoni 2016/2017 igralo po predlaganem sistemu g 

Detellbacha. 

Soglasno sprejeto. 

 

Ad8 

Simon Ülen: Glede na kadrovske težave, dvig starostne meje ni enostaven. Problem pri tem je , da 

potem ekipe ne bodo imele igralcev. 

 

Glasovanje: 

Ostane kot je: 6 

Dvig na 38, vsi, ki so že registrirani, lahko igrajo, velja od sezone 2015/2016: 5 

Predlog dviga starostne omejitve zavrnjen. 

 

Ad9 

Žrebanje opravljeno.  

Glasovanje o začetku veteranske lige:  

- istočasno kot člani: 7 

- dva tedna kasneje: 3 

- vzdržan: 1 
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Ad10 

Kazen pri igralcih, ki igrajo za obe selekciji. Do sedaj je veljalo pravilo, da dokler igralec ne odsluži 

kazni v  selekciji, kjer je dobil kazen, tako dolgo ne sme igrati v nobeni izmed njih. 

Nov predlog, dan na glasovanje: če igralec dobi kazen prepoved igranja na eni tekmi, bo eno tekmo 

počival pri članih in eno pri veteranih. 

Soglasno sprejeto. 

Ad11 

ŠD Borejci se niso udeležili turnirja za državnega prvaka. Pripada jim nagrada za udeležbo na turnirju 

za Pomurskega prvaka (100 €), kazen za neudeležbo na državnem prvenstvu pa znaša 100 , torej 

nagrade za udeležbo na turnirju za prvaka Pomurja ne prejmejo. 

G. Detellbach je izpostavil problem menjav med tekmami, saj ekipe izvedejo preveč menjav v zadnjih 

petih minutah in s tem zavlačujejo. Predlaga omejitev števila menjav. 

Glasovanje: 

- sistem menjav ostane tak kot je: 20 glasov 

- omejeno število menjav: 9 glasov 

Predlog zavrnjen. 

g. Detellbach je izpostavil tudi problem hitrega izvajanja prekrškov. Sodnikom je potrebno povedati, 

da ne tolerirajo tekanja igralcev k žogi oz. oviranja izvajanja prekinitve. 

Luka Perš je predlagal, da bi uradni termin igranja tekem bil tudi petek zvečer. To je bilo že 

izglasovano, da termini ostajajo isti. 

Viktor Obal je izpostavil problem davčnih blagajn. Simon Detellbach je povedal, da se bo zveza 

pozanimala kako je s tem. 

 


