
SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA, 

TIŠINA 31.07.2011 

 

Redna polletna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 31. Julij 2011 ob 9.30 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, kjer je predlagal 

da se doda dodatna točka (Omilitev kazni), 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 ÜLEN Simon, za člana delovnega predsedstva OBAL Dejan in 

VARGA Alojz, za zapisnikarja JENEŠ Matej in za overovitev zapisnika HOZJAN Zoran in KRANČIČ 

Branko. 

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 in vodje tekmovanja  

4. Razprava po poročilih 

5. Program dela za sezono 2011/12 

6. Tekoča problematika 

7. Prevzem vodenja veteranske lige 

8. Omilitev kazni (Krpič Darko) 

9. Razno 

 

Ad3 

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

racionalno posluje. Omenil je, da je potrebno poskrbeti, da v bodoče več ne bo problema neprihodov 

na turnir. Izpostavil j problem večkratnega neprihoda na turnir s strani KMN Kučnice. Prav tako je 

omenil, da se ne sme ponavljati, da bi igrali na turnirju neregistrirani igralci, kot je bilo letos primer 

KMN Borejci.  Tekmovalna taksa ostaja za to leto enako. Omenil je, da gospod Crnkovič Božidar ni več 

vodja sodnikov, saj je odstopil s tega položaja. Zato bo potrebno določiti novega predstavnika 

sodnikov, v kolikor gospod Crnkovič res več ne bo želel opravljati te funkcije. Vsem klubom je zaželel 

veliko športnih uspehov v bodoče in uspešen nadaljnji skupni razvoj. 

Ker ni bilo blagajnika KOS Franca prisotnega, je s stanjem seznanil navzoče Ülen Simon. Omenil je, da 

ima trenutno zveza na računu 500 €, ki pa bodo porabljeni za nabavo osnovnih paketov prve pomoči. 

V načrtu je, da  bi se ti paketi nabavili pred začetkom prvenstva.  

Vodja tekmovanja Flegar Alojza, je ocenil, da je tekmovanje potekalo normalno. Preložen je bil le 6. 

Krog zaradi neugodnih vremenskih razmer. Odigrale so se vse tekme razen ene, kjer se nasprotna 

ekipa ni pojavila na igrišču. Želja je, da bi bilo takih primerov čim manj. V enem, primeru ni bilo 

sodnika na tekmo, daj je pozabil pogledati na spletno stran, vendar je bil na tekmi prisoten gospod 



Crnkovič, ki je tekmo normalno sodil. Kar se discipline tiče je bila sezona uspešna, saj se je obnašanje 

tako igralcev kot vodstev klubov izboljšalo. Tekmovanje je bilo zelo izenačeno, kar je pohvalno. 

Omenil je, da bi naj bil glavni motiv tekmovalnost, vendar ne smemo pozabiti na vidik druženja.  

Skratka večjih prekrškov ni bilo, se jim pa ni mogoče v celoti izogniti. Sama organizacija tekem je bila 

primerna, izboljšala se je prisotnost redarjev na tekmah. Med tekmovanjem sta bila naknadno 

registrirana dva vratarja. Zahvalil se je za razumevanje klubov v tem primeru, da se je lahko 

nemoteno opravila registracija. Dotaknil se je tudi zaključnega turnirja, kjer je izpostavil neudeležbo, 

prepozno udeležbo, igranje igralcev brez pravice nastopa, apelira na klube naj igrajo res samo 

registrirani igralci in naj se ekipe turnirja udeležijo. Vse to pa z namenom, da se izognemo 

nepotrebnim kaznim. Pogoje za tekmovanje izpolnjujejo vse ekipe. Zadnji teden pred prvenstvom bo 

opravljen pregled igrišč, ekipe bodo o tem seznanjene preko spletne strani. Predstavnik ekipe bo 

moral počakati komisijo na igrišču, da le ta opravi pregled in izda potrdilo o opravljenem pregledu. 

Omenil je, da bo opravljen sestanek s sodniki in naprosil navzoče, naj podajo svoje morebitne 

pripombe.  

Noben predstavnik nadzornega odbora ni bil prisoten na skupščini, tako, da bodo knjige pregledali na 

koncu leta in podali poročilo.  

 

Ad4 

Bencak Jože (KMN Mladinec) je vprašal vodjo tekmovanja, kako to, da lahko gospod Faršang sodi 

ekipi svojega sina, gospod Flisar pa KMN Mladincu ne. Gospod Flegar je priznal, da je bila pri gospodu 

Faršangu narejena napaka. Pravi pa še, da se v bodoče več ne bo veliko dajalo na take povezave, saj 

verjame, da bodo sodniki sodili pošteno. Kolikor se le da, se poskušajo upoštevati vsi aspekti, vendar 

je mnogokrat problem, ker je sodnikov premalo. Poskušal bo delegirati tako, da se sodniki ne bodo 

ponavljali prevečkrat, pri posameznih ekipah.   

Gruškovnjak Roman (ŠD Černelavci) je glede sodnikov dejal, da so se klubi menili, zakaj bi oni morali 

na koncu tekme ocenjevati sodnike. Predlaga, da bi ekipe na koncu sezone glasovale za tri najboljše 

sodnike, kot se glasuje za igralce, ki bi potem sodili na turnirju. Berke Miro (KMN Gradišče) je 

predlagal, da bi zadeva ostala kot je, da pa bi na koncu ekipe izbrale naj sodnika. Detellbach predlaga, 

da se ukine dajanje ocene na mestu samem.  

Na glasovanja sta se dala dva predloga: 

1. Ocenjevanje sodnikov preko sms-ov (obe ekipi pošljeta sms, v katerem ocenita sodnika)  

2. V celoti se ukine ocenjevanje sodnikov,  s strani ekip 

14 članov je glasovalo za prvi predlog, tako, da se bo v bodoče sodnike ocenjevalo preko sms-ov. Obe 

ekipi morata poslati rezultat tekme in oceno sodnika.  

Stojisavljevič Mitja je podal predlog, da bi vsak trener na zapisniku izbral tri najboljše igralce 

nasprotne ekipe in jih obkrožil. Na podlagi tega bi bilo na koncu sezone podanih 20 najboljših 

igralcev, med katerimi bi bila izbrana naj ekipa.  

14 članov je potrdilo sprejem tega predloga, tako, da je bil potrjen. 



Ad5 

Predsednik je omenil, da je bilo nekaj pripomb klubov na zastavice na igriščih. Omenil je, da se bo na 

morebitno željo klubov aktivirala zveza in poskušala priskrbeti zastavice (klubi plačajo). Res apelira na 

klube, da več nebi bilo nikjer lesenih zastavic. Klube poziva naj res poskrbijo za varnost igralcev, kar 

se tiče ograj okrog igrišča. Kot je bilo že omenjeno, se bo klubom nabavilo komplet prve pomoči.  

Ad6 

Detellbach Simon je predstavil predlog spremembe pravilnika, v katerem bi se uredila problematika 

zaključnega turnirja in tekmovanja (neudeležba).  

V pravilnik se bo dodalo, da ekipa, ki se ne udeleži tekme, ne more biti boljša v sklopu medsebojnih 

srečanj (razpored na lestvici).  Domačinu naj bi se poravnali stroški priprave igrišča (50 €).  

Predlog je bil soglasno sprejet. 

S strani ŠD Vanča Vas je bila podana prošnja za vstop v ligo. Njihova priključitev v prihajajoči sezoni ni 

nikakor mogoče, saj je tak pravilnik lige. Morebiti so lahko sprejeti v ligo v naslednji sezoni 2012/13. 

Prošnja ŠD Vanča Vasi se za enkrat zavrne.  

Soglasno je bilo sprejeto, da se do januarja 2012 preveri situacija in se potem na zimski polletni 

skupščini sprejmejo sklepi glede morebitne širitve lige in dodatne lige.  

 

Varga Alojz (KMN Gradišče) je seznanil navzoče glede problematike prestopa Varga Jerneja (izjava).  

Glede na dejstvo, da je bila izjava podana s strani igralca, je zadeva končana in dokončna. 

Opravil se je žreb prvega kola ravenske lige, za sezono 2011/12. 

 

KMN Vivatu se je soglasno potrdilo, da bo prve tri domače tekme doma lahko igral ob sobotah ob 18 

uri. 

 

Ad7 

Predsednik je seznanil navzoče, da bo zveza prevzela veteransko tekmovanje.  

 

Ad8 

Igralec Krpič Darko je zaprosil za omilitev kazni.  

Soglasno je bilo sprejeto, da se igralcu omili kazen in omogoči nastopanje v tej sezoni. 

 



 

Ad9 

Noben ni prosil za besedo.  

Predsednik je vsem klubom zaželel uspešno novo sezono. 

 

 

Skupščina je bila končana ob 12.00 uri. 

 

Zapisnikar: 

JENEŠ Matej ___________________  

 

Overovitelja: 

HOZJAN Zoran ___________________ 

KRANČIČ Branko ___________________ 

 

 

 


