
 

SKUPŠČINA ZVEZE KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE 

(2. 8. 2009) 
 

 

Dnevni red:  

1. Otvoritev skupščine  

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

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

4. Razprava po poročilih  

5. Popravek tekmovalnega pravilnika  

6. Program dela za sezono 2009/10  

7. Tekoča problematika  

 

 

Ad1  

Predsednik zveze Simon Ülen je na začetku vse prisotne lepo pozdravil in otvoril skupščino.  

 

 

Ad2  

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni kot predsednik Simon Ülen, zapisnikar Mitja 

Stojisavljevič, overovatelja zapisnika Matej Jeneš in Janez Vrečič.  

 

 

Ad3  

Poročila so podali predsednik Simon Ülen, vodja tekmovanja Alojz Flegar in blagajnik Franc 

Kous.  

 

 

Ad4  

O poročilih ni bilo nobene razprave, bila so soglasno sprejeta.  

 

 

Ad5  

Potekalo je glasovanje o sprejetju 50. člena tekmovalnega pravilnika NZS, ter glasovanje o 

spremembi roka za prestavitev tekem.  

Nov rok za prestavitev tekem je ponedeljek pred naslednjim krogom in sicer do 18. ure. 

Sporazum mora biti pisni s pečatom, brez izjem. Enak je tudi nov rok za dostavo zapisnikov.  

Izglasovana je bila tudi sprememba 28. člena tekmovalnega pravilnika. Novo besedilo tega 

člena se glasi: zoper popravek vodje tekmovanja je mogoča pritožba.  

Podaljšan je bil tudi rok za popravke v prestopnem roku in sicer do 2. 8. 2009 do 18:00.  

 

 

 



Ad6  

Program dela za sezono 2009/10: turnir za pomurskega prvaka – nadaljujejo se razgovori; 

razpustitev Krajne B in s tem sprostitev mesta za novo ekipo v ligi. V ligo se sprejme 

nadomestna ekipa, da bo ta še naprej štela 14 članov. Prošnjo za vstop sta vložili ekipi ŠD 

Kupšinci in KMN Gerlinci. V ligo se sprejmejo ŠD Kupšinci.  

ŠD Tropovci-Tišina se je za leto dni podaljšalo pogojno sodelovanje v ligi zaradi izgradnje 

slačilnic.  

Opravljen je bil žreb za tekmovalno sezono 2009/2010.  

Dosedanji sekretar lige Dejan Gosak je odstopil s položaja. Zamenjal ga je Mitja 

Stojisavljevič.  

 

 

Ad7  

Pod točko razno je predsednik zveze ekipi KMN Gradišče ponovno želel podeliti pokal za 

tretje mesto v prvenstvu, vendar je bil pokal znova zavrnjen.  

Pod isto točko dnevnega reda je bil sprejet dogovor da se za vse tekme obvezno izpolnijo trije 

zapisniki. 

 


