MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA GORIČKO
Domanjševci 68
9206 Križevci v Prekmurju

ZAPISNIK
Redne letne skupščine MZKMN Goričko, dne 13.3.2022, v Gornjih Petrovcih

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Poročila z leto 2021
- predsednika
- blagajnika
- pred. tekmovalne komisije
- pred. disciplinske komisije
- pred. sodniške komisije
- pred. registracijske komisije
- nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Volitve v organe MZKMN Goričko
6. Plan dela za leto 2022
7. Razno
V uvodnem delu je predsednik MZKMN Goričko Viljem Trplan vse prisotne predstavnike klubov in
organov MZKMN Goričko lepo pozdravil in se jim iskreno zahvalil za opravljeno delo v letu 2021.

K točki 1.
Predsednik ugotavlja, da je na skupščini prisotnih 9 predstavnikov klubov ter da manjkajo
predstavniki klubov Adrijanci, Čepinci in Domanjševci.

K točki2.
V organe skupščine izvoljeni Viljem Trplan kot predsednik, Aljaž Potočnik kot zapisnikar in Edo
Holcman ter Jože Balek kot overitelja zapisnika.

K točki 3.
Poročila za leto 2021
Predsednik Viljem Trplan poda poročilo za leto 2021 ter izpostavi da je leto 2021 zaznamovala
pandemija zaradi katere je bila sezona 2020 – 2021 razveljavljena. Odpadel je tudi zaključni turnir, ki
bi moral biti v Dolencih. Tudi sezona 2021 – 2022 se je začela s težavami in omejitvami, vendar je bila
kljub temu v jesenskem delu uspešno izvedena. Prijavnina za klube je zaradi tega znašala 50 evrov.
Poročilo blagajnika zaradi odsotnosti le tega poda predsednik zveze ter pove, da je bilo poslovanje v
letu 2021 pozitivno, izdatki pa standardni kot vsako leto zmanjšani za stroške zaključnega turnirja.
Predsednik tekmovalne komisije Edo Holcman je povedal, da težav pri organizaciji tekmovanja ni bilo.
Klubi so spoštovali določene termine.
Predsednik disciplinske komisije Mitja Štefanicki pove, da so obravnavali samo eno kršitev s strani
kluba Inter Dolič.
Predsednik sodniške komisije Štefan Škerlak pove, da glede sojenja in zagotavljanja sodnikov ni bilo
težav, izpostavi pa, da nekateri klubi nimajo standardnih oziroma pravilnih korner zastavic oz. so
količki z zastavicami prenizki in obstaja možnost poškodb igralcev.
Predsednik registracijske komisije Matevž Ružič pove, da so bili prestopi igralcev pravilni in
pravočasni ter ne ugotavlja nepravilnosti.
Predsednik nadzornega odbora Milan Črnko pove, da nadzorni odbor pri pregledu poslovanja zveze ni
ugotovil nepravilnosti oziroma je le to skladno s statutom zveze.

K točki 4.
V razpravi o poročilih je predstavnik KMN Stanjevci Boštjan Šlihthuber povedal, da so kotne zastavice
kar precejšen strošek za klube in se vsak znajde po svoje, obenem pa tudi predlagal, da bi zastavice
nabavila zveza.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik dal poročila na glasovanje in so bila vsa soglasno potrjena.

K točki 5.
Dosedanje vodstvo zveze, kateremu je potekel mandat, je bilo soglasno razrešeno.
Izvedene so bile volitve v organe MZKMN Goričko ter so bili izvoljeni in potrjeni naslednji kandidati:
-

Predsednik zveza: Dominik Lainšček
Podpredsednik : Silvester Lepoša
Blagajnik : Matevž Ružič
Upravni odbor: Damir Šušlec, Zvonko Lainšček, Elemer Lepoša in Kristjan Šlihthuber
Nadzorni odbor: Milan Črnko - predsednk, Zdravko Cener in Aljaž Potočnik
Vodja tekmovanja: Edo Holcman
Vodja sodnikov: Štefan Škerlak
Vodja registracijskih postopkov: Mitja Štefanicki
Disciplinska komisija: Viljem Trplan - vodja, Elemir Lepoša in Bojan Kučan

K točki 6.
Predsednik zveze pove, da bo tudi v letu 2022 sistem tekmovanja ostal nespremenjen z 12 klubi in
enotno ligo. Prijavnina klubov bo znašala 100 evrov. Predviden začetek spomladanskega dela
prvenstva bo 26.3.2022. Zaključni turnir bo izveden 11.6.2022 v Dolencih, razen če bi se predstavil
začetek prvenstva. Potem pa takoj prvo soboto po zaključku prvenstva. Začetek sezone 2022 – 2023
bo določen ob sklicu v mesecu avgustu, predviden začetek pa konec avgusta.

K točki 7.
Predsednik tekmovalne komisije opozoril predstavnike klubov, da spoštujejo sprejete sklepe in se za
predstavitve tekem pravočasno dogovorijo in ga obvestijo. O prestavitvi tekem iz opravičljivih
razlogov odloča vodja tekmovalne komisije.
Predsednik zveze se vsem zahvali za konstruktivno delo in vsem zaželi uspešno delo ter veliko
športnih uspehov.

V Gornjih Petrovcih, 13. 3. 2022

Zapisnikar:

Predsednik:

Overovitelja:

Aljaž Potočnik

Viljem Trplan

Jože Balek
Edo Holcman

