
ODBOJKARSK1\ ZVEZA ~lARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV 1VIARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR

tel. 02 / 33 1 90 ll, fax 02 / 33 1 91 7O

Datum: 29. 3. 2011

ZAPISNIK
REDNEGA OBČNEGA ZBORA DOS l\1aribor 2010

Redni občni zbor DOS Maribor (v nadaljevanju OZ DOSM) je bila dne 29. 3. 2011 v prostorih
Elektro Maribor, Veselova 10 v Mariboru z začetkom ob 19.00 uri.

Dnevni red rednega občnega zbora:

DNEVNI RED:
1. Otvoritev OZ DOS Maribor 2010
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije, zapisnikarja in

dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti OZ DOS Maribor
4. Sprejem dnevnega reda OZ DOSM 2010
S. Sprejem Poslovnika za delo Občnega zbora DOS Maribor
6. Potrditev Zapisnika izrednega volilnega občnega zbora DOS Maribor 2009
7. Predstavite poročil:

Poročilo predsednika DOSM
Finančno poročilo DOSM
Poročilo nadzornega odbora DOSM
Poročilo SK DOSM
Poročilo disciplinskega sodnika DOSM
Poročilo predstavnika za delegiranje DOSM
Poročilo komisije za Marketing DOSM

8. Razprava o poročilih
9. Razno in pobude delegatov DOSM

Ad. 1

Predsednik DOS Maribor g. David GRIL je pozdravil vse prisotne. Predlagal je delovno predsedstvo
za redni OZ DOS Maribor, in sicer:

~ delovno predsedstvo DOS Maribor v sestavi: predsednik g. Marko SEIFRIED in člana
g. Satanko INDEST in g. Boris SP AČAL

~ verifikacijsko komisijo v sestavi: ga. Anja GRIL in g. Miha OMAN
~ zapisnikarja OZ DOSM ga. Mihelca HOJS KI
~ overitelja zapisnika g. Matjaž ŠPENDL in g. Miha VELEC
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Ad. 2

Predsednik DOS Maribor g. David GRIL je delovno predsedstvo in organe OZ DOSM predlagal v
izvolitev delegatom DOS Maribor. Člani DOS Maribor so predlagano delovno predsedstvo in
delovne organe rednega OZ DOSM soglasno sprejeli (23 za / Oproti).

SKLEP 1: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane organe za vodenje OZ DOSM
(23 za / O proti).

g. David GRIL je prosil delovno predsedstvo da prevzame vodenje OZ DOSM in jim zaželel uspešno
delo.

Ad.3

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je redni OZ DOSM sklepčen. Poslovna sekretarka DOS
Maribor je poslala vabila 39 članom DOS Maribor. OZ DOSM se je udeležilo 23 članov DOS
Maribor.

SKLEP 2: Na rednem OZ DOSM je prisotnih 23 članov DOS Maribor, zato je OZ DOSM
sklepčen.

Ad. 4

Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIED je, prisotnim na rednem OZ DOSM,
predstavil Dnevni red rednega OZ DOSM 2010. Ker na Dnevni red rednega OZ DOSM ni bilo
l2,ripomb,je g. Marko SEIFRlED predlagal članom OZ DOSM sprejem predlaganega Dnevnega reda.
Clani OZ DOSM so Dnevni red rednega OZ DOSM soglasno sprejeli (23 za/O proti).

SKLEP 3: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Dnevni red OZ DOSM (23 za / O proti).

Ad. 5

Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRlED, je prisotnim na OZ DOSM predstavil
poslovnik OZ DOSM. Ker na Poslovnik OZ DOSM ni bilo pripomb, je g. Marko SEIFRIED
l2,redlagaJčlanom OZ DOSM sprejem predlaganega poslovnika.
Clani OZ DOSM so Poslovnik OZ DOSM soglasno sprejeli (23 za/O proti).

SKLEP 4: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Poslovnik OZ DOSM (23 za / O proti).

Ad. 6

Poslovna sekretarka, ga. Mihelea ROJSKI je prebrala Zapisnik izrednega volilnega OZ DOS
Maribor 2010.
Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRlED je predlagal zapisnik v potrditev. Člani
rednega OZ DOSM so prebrani Zapisnik izrednega volilnega OZ DOS Maribor 2010 sprejeli brez
pripomb.

SKLEP 3: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Zapisnik izrednega volilnega OZ DOS Maribor
2010 (23 za / O proti).
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Ad. 7

Predsednik DOS Maribor in člani UO DOS Maribor so prisotnim na rednem OZ DOSM prebrali
poročila o delu v poslovnem letu 2010. Prisotni so bili z vsemi poročili seznanjeni, razen s poročilom
Nadzornega odbora DOS Maribor (v nadaljevanju NO DOSM) in finančnim poročilom, saj so jih
prejeli že po e-pošti.
Finančno poročilo nam je prebrala blagajničarka ga. Mojca TOVORNIK. Izpostavila je, da se še
vedno pojavlja neredno pošiljanje potnih nalogov. Pozvala je vse sodnike, ki še niso poslali potnih
nalogov, da to storijo čim prej.
Poročilo NO DOSM je prisotnim prebral predsednik NO DOSM g. Mladen GOGIC, ki je prav tako
prejel vsa poročila in pri pregledu poročil so člani ugotovili, da člani DOSM podpirajo predsednika
UO DOSM in uspešno delovanje predsedstva UO DOSM.
Predsednik NO DOSM, g. GOGIC je izpostavil, da niso prejeli poročila o šolskem tekmovanju, kar
je bila do sedaj praksa.

Predsednik UO DOSM, g. David GRIL je povedal, da šolska tekmovanja ne potekajo več pod
okriljem DOSM.

Ad. 8

Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFREIED, Je odprl razpravo na predstavljena
poročila.
Pripombe prisotnih:

• g. Stanko Indest Je povedal, da je začuden nad neresnost jo pošiljanja potnih nalogov
blagajničarki

• blagajničarka prosi, da komisija za marketing čim prej poskrbi za vloge in podpisane pogodbe
donacij, katere so sklenjene za leto 2010

• g. Stanko Indest je prav tako povedal, da vidi, da se člani predsedstva trudijo za dobro počutje
in medsebojno sodelovanje v društvu in hkrati izpostavil, da pogreša prisotnost mariborskih
sodnikov na ogledih tekem, ki se izvajajo v predvsem v naši območni skupnosti

Drugih pripomb na predstavljena poročila prisotni na rednem OZ DOSM niso imeli, zato Je
predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIED prebrana poročila predlagal v potrditev.

SKLEP 4: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli poročila. (23 za / O proti).

Ad. 9

Pobude delegatov OZ DOSM 2010:

• g. Matjaž Špendl je povedal, da je bil prisoten na dveh tekmah 1. DOL, kjer sta se sodnika
različno odločila in ga je zanimalo mnenje članov sodnikov (pri opisu se je nanašalo na
menjavo poškodovanega igralca; redne in izredne menjave in menjave libera)

• prav tako je izpostavil svojo izkušnjo, ki jo je doživel na 3. DOL, kjer se je trener skliceval
na odločitev sodnika 1. DOL, kar je videl na tekmi prejšnji dan, med tem, ko se je g. Špendl
odločil drugače. G. Seifried in g. Gril sta potrdila njegovo odločitev, ker se je ravnal po
odbojkarskih pravilih

• g. Miha Oman je povedal, da ima podobne izkušnje z nepravilno menjavo libera in igralca in
je sam prav tako postopal glede na odbojkarska pravila
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• g. Marko Seifried je povedal, da se je potrebno izklicevat na pravila in da je poznavanje pravil
nujno potrebno in je dobro, da se pred tekmo ali vsaj enkrat na mesec preberejo pravila, sploh
specifična pravila

• član strokovne komisije Amir Suljkanovic je predlagal, da bi se na naših spletnih straneh
odprl forum, kjer bi se lahko aktivno pogovarjali o dogodkih na tekmah in s tem preprečili
morebitne nepravilne odločitve sodnikov

Redni občni zbor DOSMje bil zaključen ob 19.50 uri.

Zapisni kart;rOJSKl
Predsednik delovnega predsedstva:
Marko SEIFRIED

o~:i:za;~ika
Matjaž ŠPENDL in

Miha LEe

(}.~~
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Skupščina DOS MB, z dne 29. 3. 2011

Seznam prisotnosti:

SKUPINA ŠT. PRIIMEK IME Podpis Opomba:LETOS

A1 1 Gril David ""'~ '00::", <,

A1 2 Miklošič Sanja t I

}-rl j(,~::r:-
A1 3 Seifried Marko ~~~ ~~J\ 4

A2 4 Merhar Boštjan /uhj ~ ~qj'rf...~
A2 5 Sulikanovič Amir

v "--/1/7 .» I
A3 6 Lavrenčič Igor

v ;:;t7-
A3 7 Tovornik Mojca ~\
B 8 Gril Anja / cf;1
B 9 Oman Miha 1151'~

Švetak l'
•.....

B 10 Borut

B2 11 Hojski Miheica ~ r.
B2 12 Lipovec Tina 'l\,'oo tV\, 11\~~V
B2 13 Špendl Matjaž ~
C1 14 Lavrenčič Mitja

\

C1 15 Leben Mateja ~.L~~/,
C1 16 Planinc Zmago

'-.::b./f f ~/ =<,

C1 17 Sitar Nataliia
(

C1 18 Turk Anja ~---------
C1 19 Velec Miha AAA1A~' ~
C1 20 Vidovič Damjan Opravičil

C1 21 Zimšek Vesna Opravičila

C2 22 Doberšek Simona Opravičila

C2 23 Frank Barbara /'""\

C2 24 Goqič Mladen ~/ {).&1 L
1/1~~V

C2 25 Jarc Pavel !II? O Opravičil

C2 Martin
,r. '-'~ A

26 Lever '\7 T-'/
JtNc' IJrNtwC2 27 Marčič Petra

C2 28 Mikložič Boštjan I~ N
C2 29 Ostreuh Srečko ~ ,
C2 30 Potočnik Bogdan ~ \\IC-l{,--

C2 31 Potrč Taida

C2 32 Roškar Irena

C2 33 Senekovič Jaka

C3 34 Škerget Denis

C2 35 Torej Nika . r.77, /'
/'

D-K 36 Indest Stanko (~)
D-K 37 Spačal Boris JLn~ /

D-K 38 Painik Teodor 1///
V

Predsednik: David Gril



ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR

tel. 02/3319011, fax 02/33191 70

Številka: 01/01

16.03.2011Datum:

POROČILO O DELU DOSM
od januarja 2010 do decembra 2010

V obdobju od januarja do konca decembra se je upravni odbor DOSM sestajal vsakič, ko so

potrebe to narekovale. Sestajali smo v dvorani tabor kot tudi v Veselovi 10 na podjetju Elektro

Maribor katera nam še vedno na srečo nudi usluge brezplačno.

V mesecu aprilu smo izvedli tudi izredno volilno skupščino na kateri mi je bilo izkazano

ponovno predsednikovanje.

Vse seje so odprte in sodniki dobrodošli, da se jih v čim večjem številu udeležijo.

Vabila za seje so objavljena na spletnih straneh društva.

Na sestankih smo reševali probleme v delu DOSM in večinoma probleme in zahteve, ki nam jih

postavlja ZOSS.

Opažen je velik napredek pri koriščenju internetnih strani in tudi njihova uporaba.

Tako kot v preteklih letih imamo največ problemov s pridobivanjem novih sodnikov. V lanskem

letu smo pridobili kar nekaj novih sodnikov, vendar opažam, da je na našem koncu vedno več

klubov,za kar nam že kronično primanjkuje sodnikov. V sled temu prosim vse sodnike ,da

poskušajo pridobit nekaj novih moči.

Poravnali smo obveznosti do konca leta večine mariborskih sodnikov, kar so nam dopuščala

donatorska sredstva zbrana s strani komisije za marketing, kajti dolg klubov do ZOSS-a je še

vedno aktualen.

Predvsem me veseli dejstvo, da se naši sodniki kot tudi delegat je in povabljeni gostje vedno v

večjem številu udeležijo naših dveh shodov.

Zahvalil bi se celotni ekipi,(predsedstvu) ki mi s svojim prostovoljnim delom v teh časih stoji ob

strani i mi pomaga pri vodenju DOSM.

bDavid GRIL=--- i

Predsednik DO~ r I
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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR 
SLOVENIJA 

 

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR 
Koresova ulica 007, 2000 MARIBOR 
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70 

 

 

Številka:        02 / 1 
 
Datum:          15. 3. 2011 
 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOSM 
ZA LETO 2010 

 
1. V letu 2010 sem s pomočjo Amirja SULJKANOVIČA organiziral izpit za sodnice/sodnike 

območnega razreda. Izpit je bili izveden v mesecu maju 2010 in prijavljenih je bilo 15 
kandidatov. Predavanja in izpiti so potekali v sejni sobi Dvorane Tabor. Vsi kandidati so 
opravili izpit vendar se jih je za sojenje v tekmovalni sezoni 2010 / 2011  odločilo samo 
nekaj. 

 
2. V letu 2010 je SK DOSM prijavil k opravljanju izpitov višjega razreda štiri sodnike. 

Sodnice Mojca TOVORNIK, Mihelca HOJSKI in Tina LIPOVEC ter sodnik Matjaž 
ŠPENDL so izpit uspešno opravili. Tudi v tekmovalni sezoni 2010/2011 nekaj 
sodnic/sodnikov izpolnjuje pogoje za napredovanje. Če bodo sodnice/sodniki želeli opraviti 
izpit za višji sodniški razred in napredovati, jim bo SK DOSM pri tem pomagal. 

 
3. V tekmovalni sezoni 2010/2011 je SK DOSM predlagal za napredovanje na C listo 

sodnikov kar nekaj novih sodnic/sodnikov. Vsi uspešno sodijo v 3. DOL. 
 
4. Licenčnih seminarjev ZOSS, ki so bili v avgustu in septembru 2010 se je udeležilo 37 

sodnic/sodnikov DOSM. Vse(i) sodnice/sodniki so pridobile(i) licenco in uspešno sodijo v 
tekmovalni sezoni 2010/2011. 

 
5. SK DOS Maribor je v tekmovalni sezoni 2010/2011 ni organiziral seminarje za mlade 

sodnike, ki pomagajo soditi tekme mini in male odbojke. Zaradi privatnih in službenih 
obveznost z Amirjem nima imela časa organizirati seminarja.  

 
6. V tekmovalni sezoni 2009/2010 sta ZOSS in DOSM zagotovila vsem sodnikom zadostno 

število kontrol na tekmah. Glede na kvalitetno delo s sodniki v DOSM in prakso v prejšnjih 
letih so sodniki prejeli dobre ocene in tako izpolnili pogoje za napredovanje v tekmovalni 
sezoni 2010/2011. Kontrole se bodo opravljale tudi v tej tekmovalni sezoni. Ocenjeni bodo 
vsi sodniki na A in B listi sodnikov. DOS Maribor pa bo opravljal občasne kontrole 
sodnikom C liste s čimer bo sodnikom pomagal pri sojenju in s tem tudi dvignil kvaliteto 
sojenja v Mariboru. 

 
Na koncu se zahvaljujem vsem, ki mi pomagate pri delu. 

Marko  SEIFRIED 
SK DOS Maribor 

 
Dostavljeno : 
 - 1x predsednik DOSM 
 - 1x sekretar DOSM 
 - 1x arhiva 

 



ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKllI SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7,2000 MARIBOR

tel. 02/33190 ll, fax 02 / 331 91 70

Datum: 19.3.2011

POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE
ZA LETO 2010

Disciplinska komisija se v letu 2010 ni sestala, saj ni prejela nobene pritožbe, ki bijo morala obravnavati.

Pr~qnik d~ ipl~ke komisije

~' laninc.Lr. «>
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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7,2000 MARIBOR

tel. 02/33190 11, fax02/33191 70

Datum: 14.3.11

POROČILO KOMISIJE ZA DELEGIRANJE
ZA LETO 2010

V obdobju od aprila 2010, ko sem prevzel delegiranje, do konca decembra 2010 smo sodniki DOS
Maribor odsodili 243 tekem. Letos sem uvedel novost javljanja zasedenosti, zaradi česar sem
razposlal delegacije le za en mesec vnaprej. Ta sistem se je izkazal za dobrega, saj je bilo manj
odpovedi, te so bile predvsem zaradi zdravstvenih težav ali službenih obveznosti. Kljub temu pa je
bilo delegiranje na trenutke precej zahtevno, saj je bilo več ekip Kakor lansko leto. Zaradi tega se je
zgodilo, da je na nekaterih tekmah sodil le po en sodnik. V pomoč pri delegiranju 3. dol so mi poleg
sodnikov C liste bili tudi sodniki A in Bliste.

Odsojene tekme v DOL in turnirji nižjih rangov (mladinskih, kadetskih, st.dečki/deklice ter mala in
mini odbojka), kjer sem se omejil le na to, kar sem jaz delegiral:

1. DOL - 29 tekem (vključno s 3 tekmami končnice in 2 tekmama razigravanja za 1. DOL)
2. DOL - 10 tekem
3. DOL - 48 tekem

5 mladinska turnirj a
17 kadetskih turnirj ev
9 turnirjev st.dečki/deklice
3 turnirjev v mali odbojki
2 turnirjev v mini odbojki

POKAL SLOVENIJE
INTERLIGA
Challenge Cup

19 - tekem
55 - tekem
27 -tekem
12 - tekem
12 - tekem
18 - tekem
6 -tekem
1 - tekma

Na teh tekmah so delegirani sodniki, linijski sodniki in zapisnikarji.

V našem DOS-u imamo tudi tri mednarodne sodnike, ki so odsodili kar nekaj mednarodnih tekem.

Ker se je sistem javljanja zasedenosti izkazal za veliko pomoč, bom poskušal tak sistem peljati
naprej.

Lep pozdrav,
Predsednik komisije za delegiranje

Miha OMAN 1.r.

~-
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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7,2000 MARIBOR

tel. 02/331 90 Il, fax 02 / 331 91 70

Mb. 20.1.2011

Poročilo komisije marketinga
za leto 2010

Komisija marketinga je v letu 2010 razposlala 18 prošenj različnim podjetjem za

donatorstvo.

Od tega se je odzvalo ..... podjetij s poljubnimi zneski.

Denar je namenjen za nakup sodniške opreme.

Skupni znesek vseh podjetij do 31.12.2010 je bilo euro

Lep pozdrav!

Komisija za marketing DOSM

Pred.kom.: Igor LAVRENČIČ
Član: Anja Turk
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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 007,2000 MARIBOR
tel. 02/3319011, fax 02 / 33191 70

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2010

Nadzorni odbor je v sestavi Mladen Goqic, kot predsednik, Petra Marčič kot član Matjaž
Špendl kot član:

opravil revizijo Poročil naslednjih organov Društva odbojkarskih sodnikov Maribor:

Poročilo predsednika DOSM
Poročilo Strokovne komisije za kontrolo in napredek sojenja DOSM
Poročilo komisije za delegiranje sodnikov DOSM
Poročilo disciplinske komisije DOSM
Finančno poročilo DOSM
Poročilo komisije za marketing DOSM
Poročilo komisije za šolska tekmovanja pri DOSM

Pri pregledu zgoraj navedenih poročil nadzorni odbor ugotavlja sledeče:

da je v poročilu predsednika društva izraženo zadovoljstvo, da so po izvolitvi
novih organov na skupščini lansko leto, člani predsedstva društva in vsi sodniki
s svojim prostovoljnim delom stali ob strani predsedniku kluba in pomagali pri
vodenju društva.
da je v poročilu strokovne komisije DOS MB navedeno, da je komisija opravila
tečaje za sodnike začetnike, da je prijavila k opravljanju sodnikov višjega razreda
štiri sodnike, da je kar nekaj sodnikov predlaganih za napredovanje, ter bilo je
izvedenih nekaj seminarjev v avgustu in septembru 2010. V tekmovalni sezoni
2009/2010 je bilo vsem sodnikom zagotovljeno zadostno število kontrol na
tekmah.
v poročilu komisije za delegiranje sodnikov je ugotovljeno, da je bilo delegiranih
88 delegacij na posameznih tekmah in 150 delegacij na turnirjih, pokalu
Slovenije, lnterligi in Challenge Cup-u. Na vseh tekmah delegirani sodniki so
uspešno opravili svoje delo in ni bilo nobenih pripomb.
disciplinska komisija ni dobila nobene prijave in ni obravnavala nobenega
primera v letu 2010.
v poročilu komisije za marketing je napisano delovanje komisije v iskanju
sponzorjev, vendar ni navedeno koliko denarja je komisija zbrala.
da nadzorni odbor ni dobil pisnega niti ustnega poročila komisije za šolska
tekmovanja in nadzorni odbor apelira, da predsedstvo DOSM za naslednjo
sezono določi vodjo šolskega tekmovanja.
nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje DOSM za sezono 2010 in
ugotavlja sledeče:
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Da je računovodkinja DOSM upoštevala veljavne slovenske računovodske
standarde, da je vodila dvostavno knjigovodstvo, ter da v letu 2010 izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki 435,00 €.
Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da so vse komisije DOSM delovale v skladu s
Pravilnikom in Statutom DOSM.

Mariboru, 28.03.2011

Nadzorni odbor:

Mladen Goqič, predsedniki:" .... jy
Petra Marčič, član ·'1gf9.. r;Or.~~ .
Matjaž Špendl, član ~i .
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