
ZAPISNIK 2. SEJE ŠPORTNO KULTURNEGA DRUŠTVA V LETU 2014 –
ORGANIZACIJA LIGE KALČETO 2014/2015

Datum: 16.9.2014

Prisotni: Matej Vidergar, David Presl, Kevin Ukota, Dejan Kocjančič, Andrej Rižner,
Patrik Vinovrški, Igor Pavletič, Darjo Hrvatin in Dejan Lesičar.

Dnevni red:

1. POROČILO PRETEKLE SEZONE (finančno in izvedbeno)

2. LIGA KALČETO 2014/2015

2.1. DODELITEV SKUPNIH FUNKCIJ:

2.1. DOLOČITEV ORGANIZATORJEV TURNIRJEV

2.2. DOLOČITEV DATUMOV TURNIRJEV IN FINALA

2.3. NAGRADE NA LIGI KALČETO

2.4. NAGRADA ZA NAJ ORGANIZATORJA

3. DRUŠTVENI PROSTORI

4. SPONZORJI / DONATORJI

5. OSTALO

Predsednik društva Matej Vidergar vodi sejo. Overovitelja sta David Presl in Dejan
Kocjančič.

1. KRATKO POROČILO PRETEKLE SEZONE:
Ugotavlja se, da je bila lanska sezona delno uspešna. Žal je bilo manjše število igralcev,
kar je delno posledica manjše zavzetosti organizatorjev delno pa nepričakovanih
okoliščin, na katere nismo imeli vpliva. Kar se finančnega stanja tiče se ugotavlja, da
ŠKD Bela Tema razpolaga s prbl. 900 EUR na računu in 1100 EUR v društveni kasi.
Tovrstna obogatitev je v veliki meri posledica izgube društvenega prostora.

2. LIGA KALČETO 2014/2015

2.1. DODELITEV SKUPNIH FUNKCIJ:
- Glavni komunikator z lokali. Njegova naloga je dogovor z lokalom in organizatorjem
posameznega turnirja glede datumov in prispevkov (100 EUR) > DAVID PRESL



- Pobiralce prijavnin, delitev nagrad > Marko Štokelj
- Grafični oblikovalec (plakati, majčke, majčke in majčke) > Dejan Kocjančič
- Spletni oglaševalec (spletna stran, fb, maili) > Matej Vidergar, Marko Štokelj
- fotografi snemalci > Matej Vidergar, David Presl

- Prevozi > Kevin Ukota ---> Kevin se je tudi letos javil, da lahko nabavi CPK kombi in
prevaža kalčete, če pa ga lahko kdorkoli razbremeni vsaj za kakšen turnir tako, da nabavi
svoj lasten prevoz pa toliko bolje :)

2.2. DOLOČITEV ORGANIZATORJEV TURNIRJEV

Vsi prisotni se strinjajo, da bomo letos Ligo kalčeto organizirali po sistemu en
organizator na turnir.

Glavna naloge organizatorja so:
- prevozi kalčetov (na turnir in nazaj lastnikom)
- priprava prostora in kalčetov (vključuje čiščenje, uravnoteženje in namazanje kalčetov)
- določitev sistema igranja
- dodatne promocijske aktivnosti

Vsak organizator je upravičen do 30 EUR “subvencije”. Poraba teh sredstev mora biti
utemeljena in namenjena za poživitev turnirja. Lahko se nabavi kak narezek, ponuja
kakšne dodatne nagrade ali naredi kakšno dodatno aktivnost za zabavo, itd.

Prostovoljno so se javili sledeči organizatorji:

- Marko Štokelj
- Andrej Rižner
- Igor Pavletič
- Patrik Vinovrški

Rok Slokar je tudi izrazil željo po organizaciji enega turnirja, in sicer v Planetu Tuš,
vendar se mora predhodno zmeniti, če je sploh mogoče.

Iz zgoraj povedanega sledi, da bodo letos najmanj 4 turnirji Lige Kalčeto, morebiti pa
celo 5!

2.3. DATUMI IN LOKACIJE TURNIRJEV

Predlagane lokacije za turnirje so: Tisa (potrjeno), Korner, Hangar, Figa, Pub 33, Planet
tuš. David Presl se bo v dogovoru z organizatorji pomenil z lokali in potrdil vse lokacije
čimprej :) Tudi finale bo David čimprej potrdil, lokacija je enaka kot lani, ker je bilo
ocenjeno da nam ustreza 100%.

1. Turnir: 25.10.2014 - Tisa (Igor Pavletič) -- ŽE POTRJENO!



2. Turnir: 06.12.2014 - Korner (Andrej Rižner)
3. Turnir: Januar 2015 - Slokar oz. Zamenjava
4. Turnir: 14.03.2014 - za določiti
5. Turnir: 18.04.2014 - za določiti.

FINALE LIGE KALČETO: 30.05.2014 (Marezige)

2.4. NAGRADE IN PRISPEVKI

Članarina za leto 2014/2015 znaša 15 EUR

Vsak, ki vplača članarino ima pravico do enega brezplačnega turnirja Lige Kalčeto
2014/2015.

Prijavnine na posamični turnir lige kalčeto zanšajo za sezono 2014/2015: 5 EUR člani /
8 EUR nečlani.

Mladoletne osebe, ki se včlanijo v društvo lahko igrajo brezplačno na VSEH turnirjih
Lige Kalčeto 2014/2015.

NAGRADNI SKLAD NA TURNIRJIH LIGE KALČETO 2014/2015 je 80% pobranih
prijavnin!

DODATNE NAGRADE: ponovno se je oživela ideja o dodatnem denarnem skladu.
Andrej Rižner je rekel, da bo on to premislil in vodil.

NAGRADA ZA NAJ ORGANIZATORJA
Po premisleku se je večina prisotnih strinjala, da se najboljšemu organizatorju (poleg
omembe na naši spletni strani in zahvale prek FB-ja) nameni PRŠUT, ki se ga bo nato
razrezalo v lokalo kjer je bil najboljši turnir organiziran.

NAJ IGRALEC SEZONE
Dejan Kocjančič je rekel, da je potrebno narediti drugačen način za določitev najboljšega
igralca, ki bo upošteval poleg rezultatov tudi mnenje ostalih udeležencev. Sistem izbire je
za določiti pred začetkom Lige.

3. DRUŠTVENI PROSTORI

Žal prizadevanja Davida Presla in Mateja Vidergarja niso še obrodila sadov. Občina nas je
povabila na ogled dveh prostorov, in sicer je prvi bil premajhen, drugi pa predrag
(zahtevali naj bi 280 EUR na mesec + stroški). Glede na to, da je nemogoče napovedati
kdaj bomo dobili nove prostore je potrebno nekaj ukreniti in si zagotoviti vsaj delno
rešitev. Predlogi za delno rešitev so sledeči:

- Najti en lokal, ki bi nam ustrezal, notri dati eno našo mizo in organizirati vse dejavnosti.
Predlagan je RAMPIN. Testirati razpoložljivost bosta šla Andrej Rižner in Darjo Hrvatin.



- Možnost sodelovanja z društvom, ki upravlja z balinarsko dvorano na Markovcu. Darjo
Hrvatin bo v kratkem govoril z Jurmanom (ki je eden glavnih balinarjev :)) in bomo
videli ali je možnost tam kaj narediti.

4. SPONZORJI

Ta del smo kot vedno malo zanemarili :) Kevin Ukota je rekel, da bo govoril s svojim
šefom (službenim in domačim), Matej Vidergar mu bo posredoval prošnjo za donacijo.

Koper, 16/09/2014

Podpisniki:

Matej Vidergar
David Presl
Dejan Kocjančič


