
SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Redna polletna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 20. Februarja 2011 ob 

8.30 uri v prostorih Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 17 članov. Kot gost je  zboru 

prisostvoval predstavnik sodnikov CRNKOVIČ Božidar. 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 člana delovnega 

predsedstva OBAL Dejan in LINDIČ Denis, za zapisnikarja JENEŠ Matej in za overovitev zapisnika 

KOLMANKO Aleš in TITAN Vasja. 

Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu: 

1. Otvoritev občnega zbora 

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

3. Poročilo predsednika, blagajnika in nadzornega odbora  

4. Razprava po poročilih 

5. Program leta za delo 2011 

6. Razno 

 

Ad3 

Predsednik Ülen Simon je predstavil tekoče poslovanje in poslanstvo lige. Izpostavil je, da se dobro in 

racionalno posluje. Opravičil je blagajnika, ki se nam bo pridružil pozneje, saj je službeno zadržan. 

Seznanil je navzoče, da se bo tekmovanje začelo 12., 13.3.2011. Zaključni turnir bo v Gradišču in bi se 

naj odvil 11., 12.6.2011. Dva tri tedne nazaj je bil s strani soboške zveze obveščen, da naj bi se odvijal 

prvič turnir za pomurskega prvaka. Aprila bi naj bil sestanek, kjer naj bi se dorekle podrobnosti med 

zvezami. Datum izvedbe turnirja bi naj bil 25.6.2011. Kot pa je že omenil, je še veliko nedorečenih 

stvari glede tega. Izpostavil je problem neudeležbe na tekmah, ki se je pojavil letos, izpostavil je ŠD 

Borejce kot primer, saj je neodigrana tekma med KMN Gradišče in ŠD Borejci predstavljala derbi, ki bi 

verjetno pritegnil veliko obiskovalcev, tudi takih, ki ne prebivajo v naši občini.  Najavil je določene 

predloge, ki bi omejili ta pojav. Ti ukrepi pa se bodo sprejemali za naslednjo sezono in ne tekočo. 

Vsem klubom je zaželel veliko športnih uspehov v bodoče in uspešen nadaljnji skupni razvoj. 

Detellbach Simon je povedal nekaj besed v imenu vodje tekmovanja Flegar Alojza, ki je bil zaradi 

določenih osebnih obveznosti odsoten. Izpostavil je predvsem problem neprihoda na tekme v tej 

polovici sezone. Treba je urediti pravilnik, po katerem se bodo tovrstna dejanja kaznovala. Razmišlja 

se v to smer, da se bodo v bodoče poleg denarne kazni še dodatno odvzele točke, z namenom, da se 

preprečijo tovrstne kalkulacije in nedisciplina. Omenil je, da so vmes pripombe na delo vodje 

tekmovanja. Odločno mu je stopil v bran, saj po njegovem mnenju dela neodvisno in nikoli z 

namenom oškodovanja klubov. Predlagal je, da posamezniki podajo vprašanja za vodjo in bo le ta 

naknadno na spletu objavil svoje odgovore. Glede igrišč opozarja, da so marsikje zanemarjena igrišča, 

ki lahko predstavljajo neposredno nevarnost za igralce. Poziva klube, da poskrbijo za maksimalno 



varnost igralcev in sami preverijo, kje se na njihovem igrišču skrivajo potencialne nevarnosti. V 

primeru neprihoda na tekmo domačin plača sodnika, zveza pa jim povrne stroške. Bo pa zveza 

poskrbela, da izterja ta denar od ekipe, ki se ni udeležila tekme.  

Nadzorni odbor bo glede na upravičeno neudeležbo blagajnika pregledal njegove papirje po skupščini 

in  naknadno opravil nadzor ter napisal poročilo, ki bo objavljeno na spletu. 

Vodja sodnikov Crnkovič Božidar je seznanil navzoče, da imajo dvakrat letno seminarje, kjer 

analizirajo sezono in uskladijo kriterije. Pravi, da bi nekorektno bilo komentirati delo kolegov, pravi 

pa, da je nasplošno zadovoljen z nivojem sojenja. Pozval je navzoče, da izrazijo svoje mnenje. Dodaja 

da smo vsi samo ljudje in zato se tudi sodnikom dogajajo napake, kar pa je sestavni del nogometa. 

Oni se trudijo po svojih najboljših močeh in nikoli ne sodijo z namenom oškodovanja določene ekipe.  

Blagajnik Kous Feri se je udeležil skupščine ob 9.15 in naknadno podal poročilo. Predstavil je stanje 

prihodkov in odhodkov, ki so podrobneje predstavljeni v prilogi št. 1.  

 

Ad4 

Izpostavljen je bil problem neprihajanja na skupščino in sprejeti se morajo neki ukrepi, ki bodo 

izboljšali prihajanje na skupščino. Dva predloga sta bila dana: 

1. Udeležba obvezna (vsaj enega predstavnika kluba) 

2. Vsak mora imeti uradno potrdilo kluba z žigom, da lahko uradno predstavlja klub (izvzete so 

osebe, ki so že registrirane kot uradniki posameznih klubov) 

Vsa poročila in predlogi so bili soglasno sprejeti. 

 

Ad5 

Predsednik pravi, da za to polovico sezone ne bo nekih korenitih sprememb, bodo pa določene 

spremembe in dani predlogi implementirani na poletni skupščini. Liga se bo potrudila, da bi našla 

kakšnega sponzorja lige, kar bi olajšalo poslovanje lige in posledično pomenilo kakšno dodatno korist 

tudi za klube.  

 

Ad6 

Detellbcah Simon je podal predlog glede kaznovanih ljudi (funkcionarji, igralci) in sicer, da kdor je 

kaznovan ne sme biti na strani, kjer se nahajajo klopi za rezervne igralce. V kolikor se bo ta sklep kršil, 

bo sledila prijava s strani sodnika. Kaznovani funkcionar ali igralec nima kaj iskati v bližini klopi. 

Dodaja se, da morajo pod nujno vse uradne osebe imeti na sebi izkaznice (tiste, ki so na klopi). 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

Da bi izboljšali sistem obveščanja, je v načrtu, da si se vzpostavil sistem RRS novice, kar bo pomenila, 

da bodo takoj obveščeni o vseh novicah. 



Predlaga se, da bi se namesto žog letos za vse klube nabavil komplet prve pomoči. Vendar se je 

izkazalo, da zadeva ni poceni. Se bo pa liga potrudila, da se bo ta načrt izvedel. 

Predlagana je bila tudi omejitev števila menjav. Predlog je, da bi se omejile menjave na polčas ali pa v 

zadnjih 10 minutah.  

Predlog ni bil sprejet, bodo se pa sodniki na usklajevanju zmenili, da bodo striktno kaznovali namerno 

zavlačevanj igralcev. 

Crnkovič Božidar je v imenu sodnikov predlagal, da se sodniška taksa dvigne s sedanjih 25 € na 30 € 

po tekmi, kar opravičuje s povečanim obsegom obveznosti sodnikov in večjimi stroški prevoza.  

Sklep je bil soglasno sprejet in tako po novem znaša sodniška taksa 30 € na tekmo.  

 

Skupščina je bila končana ob 10.00 uri. 

 

Zapisnikar: 

JENEŠ Matej ___________________  

 

Overovitelja: 

KOLMANIČ Aleš ___________________ 

TITAN Vasja ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1: Poročilo blagajnika KOUS Ferija za leto 2010 

OPIS PREJEMKI IZDATKI SALDO 

Prenos iz leta 2009 116,38   

Tekmovalna taksa – klubi 2.730,00   

Prihodki od obresti – pozitivno stanje poslov. rač. 1,39   

Plačilo kazni, pritožbena taksa – klubi 320,00   

Pokali, graviranje  190,69  

Žoge  634,85  

Stroški bančnih storitev  55,25  

Podaljšanje domene  16,60  

Stroški organiziranja turnirja KMN Krajna  129,20  

Oblikovanje in izdelava brošur  300,00  

Urejanje spletne strani, administrativne storitve  750,00  

Dajatve  147,70  

Stroški vodenja lige  900,00  

S K U P A J 3.167,77 3.124,29 43,48 

 
Saldo dne 01.01.2010  =    116,38 € 
Prihodki v letu 2010  + 3.059,39 € 
Skupaj prihodki v letu 2010 =    3.167,77 € 
Odhodki v letu 2010  - 3.124,29 € 
 
Saldo dne 31.12.2010  =      43,48 € 
 
 
 

 

 

 


