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REDNA SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

Redna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala 27. julija 2014 ob 9. 30 uri v prostorih 

Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 17 članov. 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 zapisnikarja 

Stojisavljevič Mitja, za overitelja pa Anželj Damjan in Ratnik Jože. 

Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu: 

1. Otvoritev občnega zbora zveze klubov malega nogometa Ravenske lige 

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

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

4. Razprava po poročilih 

5. Program dela za sezono 2014/2015 

6. Obravnava prošenj veteranskih ekip za vstop v ligo 

7. Žreb tekmovalnih parov za sezono 2014/2015 (začetek 16. in 17. avgust) 

8. Tekoča problematika 

 

Ad3 
Poročilo predsednika Simona Ülena: 

Najprej je čestital ekipi Mladinca za osvojeno 2. mesto na državnem prvenstvu. Prav tako je čestital ŠD 

Černelavci za kvalitetno izpeljan turnir, obenem pa izrazil upanje, da je bila številka pozitivna. Za 

prvenstvo je povedal, da misli, da je šlo vse kot je treba, vedno pa se lahko pojavi kakšen problem. Pri 

tem je izpostavil sodnike, ki jih je premalo. 

Povedal je tudi, da je zveza dobila finančna sredstva z občine in tudi z Geodetske družbe. 

 

Poročilo vodje tekmovanja Alojza Flegarja: 

Povedal je, da klubi lahko vse zadeve sproti spremljajo na spletni strani. Težjih prekrškov ni bilo, vse 

večinoma v čisti situaciji. Vsi ki so kršili pravila, verjetno niso bili kaznovani. Če je sodnik prijavil igralca, 

je bil kriterij isti za vse. Sodniki niso najboljši, ti ki jih imamo so in s temi moramo tekmovati. Tudi oni 

delajo napake, tako kot igralci in ekipe. Nekateri sodniki so zraven tudi pri velikem nogometu in zato 

je težko uskladiti delegiranje, lansko leto pa so zraven prišli še veterani. 

Povedal je tudi, da so s sodniki v petek imeli sestanek. Tam so izpostavili napake in tekoče zadeve. Za 

vsako malenkost se ni potrebno izpostavljati. Meni, da je veteranska liga bolj ostra, kot članska. Na 

nekatere tekme veteranov ni bilo možno poslati sodnika, ekipe pa so bile o tem obveščene. Letos bo 

še težje, saj naj bi v ligo veteranov vstopile tri nove ekipe. 

Sodniki so povedali, da za obstoječo tarifo ne bodo sodili tekem in se peljali v Črnce pri Apačah. V 

četrtek bo še en sestanek, kjer bodo poizkušali uskladiti kriterije. 
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Povedal je še, da je z enim od sodnikov prišlo do problemov na zaključnem turnirju. Razume, da so bile 

strasti razgrete, vendar se je na koncu vse uredilo in umirilo. 

Izpostavil je, da če se kaj zgodi, klubi neradi pošljejo obrazložitve, če pa že, pa napišejo, da igralec ni 

nič kriv. 

 

Poročilo blagajnika: 

Franc Kous je bil odsoten, zato je Simon Detellbach povedal samo, da je finančno stanje pozivitno. 
 
Ad4 
Simon Detellbach je povedal, da je vzpodbudno, da ni bilo dela za disciplinsko oz. drugostopenjsko 

komisijo. 

Roman Gruškovnjak je povedal, da nima nobenih pripomb na sojenje in da naj g. Flegar apelira na 

sodnike, da še naprej sodelujejo z nami. 

Viktor Obal je glede sodnikov povedal, da jih je resnično premalo, da sodijo kot sodijo, morali pa bi 

imeti obveznosti. Na tekmah bi se naj pojavili vsaj 20 minut pred začetkom in pregledali igrišče, v 

zapisnik pa bi se lahko vnesla rubrika o času prihoda. Po tekmi bi sodnik lahko napisal poročilo, za ta 

denar bi moral imeti neke obveznosti. 

Simon Detellbach je odgovoril, da ni problem na zapisnik dati rubriko o času prihoda sodnika na tekmo. 

Poročilo bi se lahko rešilo tako, da bi zadevo izpolnili v smislu ankete. 

Damjan Anželj se strinja, da bi sodniki na tekmo res morali prihajati prej. 

Na razpravo je odgovoril Alojz Flegar. Povedal je, da jim vsako leto govori, da morajo biti prej na 

tekmah. Tudi na petkovem sestanku jim je tako povedal. Včasih se zgodi tudi, da domačini zadnji 

trenutek začrtajo igrišče in dajejo mreže na gole. Če sodnik pride prej, lahko na te zadeve opozori in se 

vse skupaj reši do tekme. Stvari se po njegovi oceni izboljšujejo. Ni težko sporočiti, da je sodnik na 

tekmo prišel točno. Ne otežujmo si življenja z različnimi rubrikami na zapisniku. 

Damjan Anželj predlaga, da se ocene sodnikov vrnejo na zapisnik, da naj je to javno, zakaj bi se skrivalo. 

Viktor Obal je povedal, da naj bi sodnik naknadno oddal poročilo v nabiralnik. S tem vodja tekmovanja 
vidi kako so tekme organizirane itd. 
Simon Detellbach je povedal, da naj na tekmi sodnik napiše, kaj se je zgodilo (incidenti). Prihod sodnika 
se naj doda na zapisnik. Če je vse v redu, ni potrebno nič delati, če pa je kaj narobe, pa je sodnikova 
dolžnost da javi. 
Alojz Flegar je povedal, da je njihova dolžnost poročati napake. Tudi na tekmi mora povedati, kaj je bilo 
narobe, pa tudi klubi naj povejo, kaj je bilo narobe. 
Vsi se strinjajo, da morajo sodniki takoj po tekmi napisati, kaj je bilo na sami tekmi narobe. 
Simon Detellbach predlaga, da se zapisniki skenirajo, da pri prepisovanju en bi prihajalo do napak in se 
dajo skenirani na stran. 
Glasovanje: sodniki striktno pišejo pripombe, zapisniki pa se skenirani nalagajo na spletno stran. 
Soglasno sprejeto 
Simon Detellbach je izpostavil predlog, da se tudi na veteranske tekme uvede zapisnik. Ekipa ima 
sezname igralcev nasprotnih ekip. Pred tekmo natisnejo svoj seznam in seznam gostujoče ekipe. 
Najprej se na zapisnik napišejo št. dresov, po tekmi še goli in kartoni. Beležijo se kazenske točke, zgoraj 
pa se napišejo datum, čas itd. 
Predlog soglasno sprejet. 
Alojz Flegar je povedal, da sodniki za 20 € ne bodo šli v Črnce pri Apačah sodit, povedali so tudi, da naj 
so zapisniki tudi pri veteranih. 
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Simon Detellbach je podal predlog: 20 € za stroške sojenja, 10 € potni stroški. 
Damjan Anželj je povedal primerjavo z velikim nogometom, kjer so sodniki na tekmi prisotni dlje časa, 
pa dobijo nekaj malo več, kot pa pri nas. 
Alojz Tuškei je povedal, da smo veteransko ligo spravili na višji nivo, da bi bilo slabo, če bi odpovedali 
sodnike. 
Predstavnik KMN Krog je izpostavil, da naj se pove, če v veteranski ligi igraš in dobiš karton, da ne smeš 
igrati na članskih tekmah. 
Simon Detellbach je odgovoril, da če dobiš na veteranski tekmi rdeči karton, ne smeš igrati na članski. 
 
Poročila so bila na glasovanju soglasno sprejeta. 
 
Ad5 
Simon Ülen: 

Cilj je čim bolj optimalno speljati zadeve. Prijave na razpise v sklopu občine. Apelira na klube, ki še niso 

imeli turnirja, da si uredijo igrišče, slačilnice. Pri tem je izpostavil Krog, Mladinec. Poskušalo se bo 

zagotoviti sodnike, večjih nalog pa ni. 

Simon Detellbach je povprašal klube, kakšno je njihovo mnenje glede Twitterja. Zadeva je namenjena 

temu, da se javijo rezultati 5 – 10 minut po tekmi. 

Damjan Anželj je povedal, da imajo nekateri klubi bolj računalniško pismene člane, kot drugi. 

Na glasovanje dan predlog o enakem načinu izbora gostitelja zaključnega turnirja veteranov, kot je 

praksa pri članih - soglasno sprejeto. 

 

Program dela soglasno sprejet. 

 
Ad6 
Prošnje za vstop v veteransko ligo so oddali ŠD Polana, KMN Krog 97 in ŠD KMN Bulls. Vodstvo zveze 

predlaga, da se vse klube sprejme v zvezo. Pri tem so se kresala mnenja zaradi oddaljenosti ekipe Bulls, 

toda nato so prisotni prišli do zaključka, da se enkrat v sezoni vsaka ekipa lahko odpelje v Črnce pri 

Apačah. 

Oglasil se je predstavnik Bullsov, ki je povedal, da so se zaradi razpada lige odločili pridružiti naši zvezi, 

predvsem zaradi infrastrukture, saj ima vsak klub slačilnice. 

Simon Detellbach je razložil kazen KMN Reflex. Podan je bil predlog, da se KMN Reflex postavi rok petih 

dni za plačilo kazni, drugače se jih izključi iz lige, kar je bilo soglasno sprejeto. 

Glasovanje: v zvezo so bili soglasno sprejeti vsi trije klubi. 

Predlog: možnost vsem veteranskim ekipam, da si svojo domačo tekmo pred prvenstvom preložijo na 

petek. Soglasno sprejeto. 

Predlog glede tarif: samostojna veteranska tekma 25 €, članska in veteranska skupaj 50 €, samo članska 

30 €. S 15 glasovi za in 2 proti je bil predlog sprejet. 

 

Ad7 

Žreb je bil brez težav opravljen. 
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Ad8 

Predlog za znižanje bonusa kazenskih točk. Dosedanja meja šestih točk je premalo, znižati bi bilo 

potrebno na pet. 

Predlog soglasno sprejet. 

Prošnja za omilitev kazni Boštjana Šebjaniča. Polovica mandatne kazni je namreč igralcu pretekla, zato 

je imel pravico oddati prošnjo za omilitev. 

Soglasno sprejeto. 

Viktor Obal predlaga, da se prvaku, če se ne udeleži turnirja za pomurskega prvaka odvzame 8 točk in 

izreče kazen 100 €. 

Soglasno sprejeto. 

 

Predsednik: 

ÜLEN Simon           _______________________ 

 

Predsednik delovnega predsedstva: 

DETELLBACH Simon _______________________ 

 

Zapisnikar: 

STOJISAVLJEVIČ Mitja _______________________  

 

Overovatelja: 

ANŽELJ Damjan _______________________ 

RATNIK Jože _______________________ 

 
 


