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Zapisnik rednega občnega zbora DOS Maribor 2012

Datum: 7.3.2013 Sklicatelj: predsednik David Gril

Redni občni zbor DOS Maribor (v nadaljevanju OZ DOSM) je bil v četrtek, dne 7. 3. 2013 v
prostorih Elektro Maribor, Veselova 10 v Mariboru z začetkom ob 17.00 uri.

Dnevni red rednega občnega zbora:

Dnevni red:
1. Otvoritev OZ DOS Maribor 2013
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh

overiteljev zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti OZ DOS Maribor
4. Sprejem dnevnega reda OZ DOSM 2012
5. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine OZ DOSM 2011
6. Predstavite poročil:

Poročilo predsednika DOSM
Poročilo nadzornega odbora DOSM
Poročilo komisije za izobraževanje in napredek DOSM
Poročilo disciplinskega sodnika DOSM
Finančno poročilo DOSM 2012
Poročilo predstavnika za delegiranje DOSM
Poročilo komisije za marketing DOSM

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

Ad.l

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: predsednika g. Marka SEIFRIEDAin
dveh članov, ge. Mateje LEBENin g. Zmaga PLANINCA

>- verifikacijsko komisijo v sestavi: ge. Anje GRIL in g. Jake SENEKOVIČA
>- zapisnikarja OZ DOSM v sestavi: ge. Mihelce HOJSKI
>- overitelja zapisnika v sestavi: g. Amirja SUUKANOVICA in g. Boštjana MERHARJA

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE
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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 (20 za / Oproti).

SKLEP1: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane organe za vodenje OZ DOSM
(20 za 10 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 ob 17.00 uri ni bila prisotna 1/2 članov DOSMB (25
prisotnih od 50 aktivnih članov), zato smo skladno s statutom počakali 30 minut. Po 30.
minutah je bilo prisotnih 20 članov, kar pomeni, da je OZ DOSM sklepčen.

SKLEP 2: Na rednem OZ DOSM je prisotnih 20 članov DOS Maribor, zato je OZ DOSM
sklepčen.

Ad.4

Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIEDje, prisotnim na rednem OZ DOSM,
predstavil Dnevni red rednega OZ DOSM 2012. Ker na Dnevni red rednega OZ DOSM ni bilo
pripomb, je g. Marko SEIFRIEDpredlagal članom OZ DOSM sprejem predlaganega Dnevnega
reda.
Člani OZ DOSM so Dnevni red rednega OZ DOSM soglasno sprejeli (20 za/O proti).

SKLEP3: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Dnevni red OZ DOSM (20 za I O proti).

Ad.5

Poslovna sekretarka, ga. Mihelca HOJSKIje prebrala Zapisnik OZ DOS Maribor 2011.
Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIEDje predlagal potrditev zapisnika OZ
DOS Maribor 2011.
Člani OZ DOSM so prebrani Zapisnik OZ DOSM 2011 sprejeli z eno pripombo. G. Miha OMAN
je povprašal o delovanju disciplinske komisije in o njihovem ukrepanju v zvezi s pritožbo. Ker
se obravnava zaradi izgube dokumenta ni izvedla, bo predlagano pripombo g. Miha OMAN
ponovno posredoval v obravnavo predsedniku disciplinske komisije.
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SKLEP 4: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Zapisnik OZ DOS Maribor 2011 razen
odgovora disciplinske komisije. Disciplinski komisiji je potrebno ponovno dostaviti
dokumentacijo in le-ta mora ponovno obravnavati primer (20 za / O proti).

Ad.6

Predsednik DOS Maribor in člani UO DOS Maribor so prisotnim na rednem OZ DOSM prebrali
poročila o delu v poslovnem letu 2012. Prisotni so bili z vsemi poročili seznanjeni, razen s
poročilom Nadzornega odbora DOS Maribor (v nadaljevanju NO DOSM) in finančnim
poročilom, saj so bila objavljena na spletni strani DOS MB in vsi člani so prejeli obvestilo o
objavi poročil po e-pošti.

Finančno poročilo nam je prebrala blagajničarka ga. Mojca TOVORNIK. Povedala je, da je bilo
v letu 2012 pridobljenih veliko donacijskih sredstev, ki so bila pridobljena z namenom
organizacije srečanja DOS-ov, ki bo v letu 2013, za kar se je potrebno zahvaliti g. predsedniku
DOS Maribor, g. Davidu GRILU, ki je ta sredstva priskrbel.

Predsednik NO DOSM g. Mladen GOGI(, je bil opravičeno odsoten zato je poročilo NO DOSM
je prisotnim prebrala članica NO DOSM, ga. Petra MARČIČ. Predsednik NO DOSM g. Mladen
GOGIC je v svojem poročilu zapisal, da so prejeli vsa poročila in pri pregledu poročil so člani
ugotovili, da so sodnikom izplačani vsi potni stroški in dnevnice za odbojkarsko sezono
2011/2012. Izpostavili so, da je strokovna komisija, pristojna za izobraževanje in napredek, v
letu 2011/2012 delala zelo dobro, saj se je število novih članov povečalo, preostalim
sodnikom pa je bilo zagotovljeno zadostno število kontrol sojenja na posameznih tekmah.
NO DOSM ugotavlja, da so člani delovali v skladu s Pravili in Statutom društva, da je velik
napredek v organizacijskem vodenju društva, kvaliteti sojenja in kvaliteti odnosov v samem
društvu na najvišjem možnem nivoju.

Ad.7

Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED,je odprl razpravo na predstavljena
poročila.
Pripombe prisotnih:

• g. Miha OMAN je vprašal kako uspešni so sodniki pri oddaji potnih nalogov
blagajničarki v letošnji sezoni, glede na primerjavo s prejšnjimi leti;

Ga. Mojca Tovornik je povedala, da se je stanje v primerjavi s prejšnjimi leti izboljšalo in
pri tem se zahvaljuje vsem članom DOSM.
• go. Vesno Zimšek sta zanimali dve vprašanji in sicer kako redno klubi nakazujejo

ZOSS-u za članarine, ki so namenjene kot dotacije DOS-om in kakšna je možnost za
pridobitev statusa športnega delavca oz. kako bo z načinom izplačevanja
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Ponovno je ga. Mojca TOVORNIK povedala, da se pozna čas krize in da klubi stroškov iz
naslova članarin ZOSS-u plačujejo z zamikom, v večini pa takrat, ko prejmejo proračunska
sredstva s strani občin.
Ga. Mojca TOVORNIK je pojasnila, da je pridobitev statusa športnega delavca zelo
kompleksna in bi naziv v tem trenutku lahko pridobili zgolj mednarodni sodniki. Meni, da
je potrebno rešiti težavo statusa sodnikov na državni ravni in za sedaj ostaja stanje
nespremenjeno.

• g. Miha OMAN je podal še en komentar, da se je nekaj sodnikov obrnilo nanj za
reševanje potnih nalogov

Na komentar je ga. Mojca TOVORNIK odgovorila, da so vsi novi sodniki dobili navodila na
CD-ju in da so bili seznanjeni z izpolnjevanjem le teh na začetnem izobraževalnem
seminarju.
V primeru, da ima še kdo težave z izpolnjevanjem potnih nalogov in vseh obrazcev se
lahko obrnejo nanjo.
Prav tako je g. Marko SEIFRIEDpotrdil odgovor blagajničarke.

• g. Pavel JARCje povedal, da še vedno ni urejeno finančno nakazilo za turnir odbojke
na mivki, za katerega je ga. Mojca TOVORNIK povedala, da spada pod okrilje OZS, kjer
pa trenutno poteka reorganizacija.

SKLEP S: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli poročila. (20 za / O proti).

Ad.8

Pobude delegatov OZ DOSM in razno:

• g. David GRIL je vprašal g. Marka SEIFRIEDAza morebitno organizacijo seminarja za
nove sodnike še pred koncem letošnje odbojkarske sezone 2012/2013 in je le ta
povedal, da mogoče čas v iztekajoči sezoni ni najbolj primeren, ker novi sodniki
nimajo dovolj časa za utrjevanje in poglabljanje znanja na tekmah. Prav tako pa je vse
povezano tudi s prihajajočimi novimi pravili, ki bodo izdana jeseni 2013.

• G. Marko Seifried je povedal, da je v pripravi nova knjiga za pravila sojenja, ki začnejo
veljati maja, leta 2013.

• Predsednik DOS Maribor, g. David GRIL je prisotne naznanil, da smo organizatorji 4.
Turnirja DOS-ov, ki se bo odvijal 15. 6. 2012, v Račah.
G. David Gril je povedal, da potrebujemo pomoč vseh članov, ker je organizacija v
lastni režiji DOS MB. Na turnir bodo povabljeni vsi člani DOS MB, zato tradicionalnega
zaključnega piknika ne bo. Stroške prijavnine bo za'naše člane kril DOS MB.

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE
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• Ga. Mojca TOVORNIK je povedala, da prehajamo v novi sezoni 2013/2014 na novo
računalniško aplikacijo, kjer bodo organizirane vse delegacije, potni nalogi, poročila in
vse ostalo, kar potrebujemo pri svojem delu. Člani bodo lahko javljali zasedenost,
prosili za predelegacijo, potrjevali delegacije in si na podlagi aplikacije pripravili potni
nalog. V primeru, da član ne bo potrdil delegacije, bo o tem prejemal opozorila po
elektronski pošti.
G. Miha OMAN je povedal, da si bodo lahko člani DOS Maribor v tej spletni aplikaciji
natisnili tudi potne naloge, ki so potrebni za DOS Maribor.

• Ga. Vesna Zimšek je vprašala kako je s sodniško opremo, ker še vedno ni prejela hlač.
Ga. Mojca TOVORNIK je povedala, da naj ji vsi, ki imajo pomanjkljivo sodniško
opremo, na e-pošto sporočijo pomanjkljivosti.

• Ga. Mihelca HOJSKI bo pri novih sodnikih ponovno preverila prejem majice, ki je le
del sodniške opreme.

Redni občni zbor DOSM je bil zaključen ob 19.25 uri.

Predsednik delovnega predsedstva:

Marko SEIFR'r~

O~'--I'r<k~f
verovite JI zapisru a:

Amir SUUKANOVIC in

#
Boštjan}t~Jlot~
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Datum: 24. 2. 2013

VABILO
NA REDNO LETNO SKUPŠČINO DOSM

Redna skupščina DOSM bo v četrtek, dne 7 3. 2013 v prostorih Elektro Maribor, Veselova ul. 11,
Maribor. Začetek skupščine je ob 17.00 uri. Udeležba je obvezna.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev

zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem dnevnega reda
5. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine DOSM
6. Poročila:

poročilo predsednika DOSM
poročilo nadzornega odbora - NO DOSM
poročilo komisije za izobraževanje in napredek - KIN
poročilo disciplinskega sodnika
finančno poročilo za leto 2012
poročilo delegiranja
poročilo marketinga

7. Razprava o poročilih
8. Pobude delegatov in razno

23,J~

Zapisnikar: Mihelca Hojski, 1.r. Predsednik: David Gril

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE 1
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Seznam sodnikov, ki so prejeli vabilo za skupščino, z dne 7. 3. 2013

SKUPINA PRIIMEK IME

\ \

1. Al
2. Al
3. Al
4. A2
5. A2
6. A2
7. A3
8. A3

Gril
Miklošič
Seifried

TMerhar
Suljkanovič
Tovornik
Gril
Oman

David
Sanja
Marko
Boštjan
Amir
Mojca
Anja
Miha

Podpis: OPOMBE:

9. Bl Švetak Borut
10. Bl
11. Bl

Hojski
Špendl

Mihelea
Matjaž

(j) 1(1-./ dš. .
1./ . U

12. Bl
13. C1

Turk
Lavrenčič

Anja
Igor

. ~ '/' --
14. c1 Lipovec Tina
15. c1
16. c1
17. c1

Planine
Velec
Cafuta

Zmago
Miha
Boštjan

v

18. c1
19. c1
20. c1
21. C1

22. c1
23. C1

Trglee
Ledenik
Benic
Habjanič
Marin
Piberčnik

Mitja
Robert
Ana
Dejan
Alja
Nina

24. c1 Frank Barbara
25. c1
26. C2
27. C2

Sene kovič
Domine
Doberšek

Jaka
Petra
Simona

/ U

28. C2 Gogič Mladen
29. C2 Jarc Pavel
30. C2 Kranar Maja ~. /

31. C2 Leben Mateja
32. c2 Lever Martin \ \ \
33. C2
34. C2

Marčič
Potrč

Petra
Tajda v V

35. C2
36. C2
37. C2
38. C2
39. C2
40. C2
41. C2-novi
42. C2-novi
43. C2-novi
44. C2-novi
45. C2-novi
46. C2-novi
47. C2-novi
48. C2-novi
49. O-K
50. O-K

Roškar
Zimšek
Draškovič
Draškovič
Sattler
Stanet
Fajfar
Gašperin
Golob
Košenina
Mihajlovič
Prša
Šket
Tesle

Indest
Spačal

Irena
Vesna
Tina
Tjaša
Lana
Karmen
Bojan
Nastja
Urška
Alan
Bojan
Alenka
Saša
Darko
Stanko
Boris

Vabljeni I 50 PRISOTNI: I
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Številka: 01/01

15.02.2013Datum:

POROČILO O DELU DOSM
od januarja 2012 do decembra 2012

V obdobju od januarja do konca decembra se je upravni odbor DOSM sestajal vsakič, ko so
potrebe to narekovale. Sestajali smo se v Veselovi 10.
Vse seje so odprte in sodniki dobrodošli, da se jih v čim večjem številu udeležijo in odpro
kakšno temo v domačem društvu.
Vabila za seje so objavljena vsaj teden dni pred sejo na spletnih straneh društva.
Na sestankih smo reševali probleme v delu DOSM in večinoma probleme in zahteve, ki nam
jih postavlja ZOSS.
Tako kot v preteklih letih imamo največ problemov s pridobivanjem novih sodnikov, ker nam
od prijavljenih ostane le malo število, ki ostanejo.
V letošnjem letu smo po zaslugi mlajših kolegov, ki so lansko leto osvojili drugo mesto na
turnirju v Šempetru, organizatorji turnirja v odbojki med društvi celotne Slovenije, kateri bo. . . ..
organiziran v mesecu JunIJU.
Za lansko leto smo uspeli poravnati vse obveznosti do sodnikov kateri so uredili svoje potne
naloge in poročila.
Zahvalil bi se celotni ekipi,(predsedstvu) ki mi s svojim prostovoljnim delom v teh časih stoji
ob strani in mi pomaga pri vodenju DOSM , vendar moram poudarit , da se nekateri člani ne
odzivajo na seje predsedstva kot bi to bilo potrebno za nemoteno delovanje društva.

David GRIL
P\edsednik DOSM

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE
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Številka:
Datum:

02/3
12,2.2012

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOSM
ZA LETO 2012

1. V letu 2012 sem s pomočjo Mihe OMANA in Mihelce HOJSKI organiziral izpit za sodnice/sodnike
območnega razreda. Izpit je bili izveden v mesecu oktobru 2012. Prijavljenih je bilo Il kandidatov.
Predavanja in izpiti so potekali v prostorih Elektra Maribor v Mariboru. Teoretičen in praktičen izpit so
opravili vsi kandidati. Vsi že uspešno sodijo v mlajših kategorijah, pišejo zapisnike ali so linij ski
sodniki v 1. DOL.

2. V letu 2012 sta uspešno opravila sodniški izpit za višji razred dva sodnika DOSM, in sicer Anja GRil-
in Miha Oman. Oba dva sta napredovala na A listo sodnikov.
V tekmovalni sezoni 2012/2013 SK DOSM ni prijavil za napredovanje na B listo sodnikov nobene
sodnice/sodnika. Tako sem se odločil, ker nihče od novih sodnikov še ni bil dovolj izkušen in
pripravljen za napredovanje na B listo sodnikov. Za naslednjo tekmovalno sezono pa bom za
napredovanje prijavil vsaj 2 sodnice/sodnika.
V tekmovalni sezoni 2012/2013 je SK DOSM na CI listo predlagal 13 sodnic/sodnikov. Vsi uspešno
sodijo 3. DOL. Ker sem v tem času opravil sodniške izpite za nove sodnike bo na to listo naslednjo
tekmovalno sezono uvrščenih sigurno še več sodnic/sodnikov.

3. Licenčnih seminarjev ZOSS, ki so bili v septembru 2012, so se udeležili vse(i) sodnice/sodniki DOSM.
Vse(i) sodnice/sodniki so pridobile(i) licenco in uspešno sodijo v tekmovalni sezoni 2012/2013.

4. SK DOS Maribor je v tekmovalni sezoni 201212013 organiziral seminar za mlade sodnike, ki pomagajo
soditi tekme mini in male odbojke. Seminar je bil organiziran v Elektro Maribor, udeležilo pa se ga je 8
sodnic in sodnikov. Zaradi pritožb nekaterih klubov je bil v januarju 2013 organiziran še en seminar za
mlade sodnike.

5. V tekmovalni sezoni 2011/2012 sta ZOSS in DOSM zagotovila vsem sodnikom zadostno število
kontrol na tekmah. Glede na kvalitetno delo sodnikov v DOSM in prakso v prejšnjih letih so sodniki
prejeli dobre ocene in tako izpolnili pogoje za napredovanje v tekmovalni sezoni 201112012.
Kontrole se bodo opravljale tudi v tej tekmovalni sezoni. Ocenjeni bodo vsi sodniki na A in B listi
sodnikov.
DOS Maribor pa bo opravljal tudi občasne kontrole sodnikom C liste s čimer bo sodnikom pomagal pri
sojenju in s tem tudi dvignil kvaliteto sojenja v Mariboru. Predvsem pa bomo tako odpravili napake, ki
se hote ali nehote pojavljajo na tekmah, kjer sodijo sodnice/sodniki DOS Maribor.

Na koncu se zahvaljujem vsem, ki mi pomagate pri delu.
Marko SEIFRIED
SK DOS Maribor

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

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE



Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor

Disciplinski sodnik DOS Maribor

Koresova 7

2000 Maribor

Datum:1S.2.2013

Poročilo za leto 2012

Disciplinski sodnik v letu 2012 ni prejel nobene pritožbe, zato ni bilo potrebe, da bi se
komisija sestala in o čemerkoli odločala.

Predsednik

Zmago Planine



Maribor, 11.2.13
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Zadeva: Poročilo komisije za delegiranje za leto 2012

V letu 2012, kjer sta združena drugi del sezone 2011/2012 in prvi del sezone 2012/2013 sem moral
delegirati sodnike na 3. DOL, na 2. DOL, na 1. DOL, na interligo, na mlajše selekcije in nekaj
mednarodnih tekem. Največ dela je bilo z delegiranjem 3. DOL, kjer je največje število tekem in
manjše število sodnikov. Na nekaterih tekmah sodniški zbor ni bil popolni (le 1. Sodnik in zapisnikar)
in nekatere tekme so odsodili sodniki ki so v enaki telovadnici sodili tudi višjo ligo (bodisi iz našega
DOS-a bodisi drugega). V prvem delu sezone 2012/13 teh problemov nisem imel, saj je sezono 12/13
začelo manj klubov, prav tako smo imeli na voljo nekaj več sodnikov. Kadar sodniki B in A liste niso
imeli zadolžitve na 2. Oz. 1. DOL, so pomagali na 3. DOL. Sodniki so v glavnem pravočasno javili
zasedenost in bilo je malo odpovedi, katerih glavni razlog so bile službene obveznosti ali zdravstvene
težave. V sezoni 11112 sem na moške tekme 1. DOL ter interligo in končnico 1. DOL ženske moral
delegirati poleg elektronskega zapisnikarja še linijske sodnika (po dva na 1. DOL moške in Interligo
ter 4 na [male 1. DOL pri ženskah). Tekme kadetov in kadetinj ter tekme starejših dečkov ter deklic so
odsodili po en sodnik in en zapisnikar. Na tekme male in mini odbojke sem uspešno vključeval tudi
sodnike, ki so nedavno opravili sodniški izpit.
V tabeli 1 so navedene vrednosti števila tekem za posamezne državne odbojkarske lige, mlajše
selekcije in mednarodne tekme.

Tabela 1

3. DOL MOŠKI

3. DOL ŽENSKE

2. DOL MOŠKI

2. DOL ŽENSKE

1. DOL MOŠKI

1. DOL ŽENSKE

POKAL SLOVENIJE

INTERLIGA

SEZONA 11/12

35(7)*

16(4)*

8

11

4

13

3

MEDNARODNE

POKAL CHELLANGE

POKAL CEV

KVALIFIKACIJE REPREZENTANCE

MEVZA TURNIR KADETOV

MLAJSE SELEKCIJE (št. turnirjev) A LIGA 11/12

SEZONA 12/13

19(1)*

20(1)*

9

12

5

5

21

5

SEZONA 12/13

1

1

12

36

SKUPAJ

54

36

17

23

9

18
21

8

B LIGA 11/12 KVAL. 12/13 SKUPAJ
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KADETI 4(1 FINALE) 2 4 10

KADETINJE 9(FINALE, 2 ZA MESTA) 3 7 19

STAREJŠiDEČKI 5(1 FINALE) 2 5 12

STAREJŠEDEKLICE 7(1 ZA MESTA) 3 9 19

.SEZONA 12/13

MLADINCI 7

SEZONA11/12 IN 12/13

MALA 12

MINI 16
*vrednost v oklepaj ih se nanaša na število tekem kjer sodniško zbor ni bil popolen.

Komisija za delegiranje
Miha Oman l.r.

~
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15.02.2013Datum:

POROČILO KOMISIJE ZA MARKETING
od januarja 2012 do decembra 2012

Članica marketinškega

organa DOS Maribor

Anja TURK 1.r.

V letu 2012 je predsednik Društva odbojkarskih sodnikov Maribor pridobil za 1.050 € donacij

in 550 € sponzorstev, torej v skupnem znesku 1.600,00 €. Pridobljena sredstva so namenjena

za izvedbo srečanja Društev odbojkarskih sodnikov v mesecu juniju.

Lep pozdrav,
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 007,2000 MARIBOR
GSM + 41/322126 internet: www.drustvo-dosmb.si

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 201:1,

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

dne, 07.03.2013 opravil revizijo Poročil naslednjih organov Društva odbojkarskih
sodnikov Maribor za leto 2012:

Poročilo predsednika DOSM
Poročilo strokovne komisije DOSM
Poročilo komisije za delegiranje sodnikov DOSM
Poročilo disciplinske komisije DOSM
Finančno poročilo DOSM
Poročilo komisije marketinga DOSM
Poročilo komisije za šolska tekmovanja DOSM

Pri pregledu zgoraj navedenih poročil Nadzorni odbor ugotavlja:

- da se je v DOSM po Poročilu predsednika društva Upravni odbor DOSM sestajal
vsakič, ko so potrebe to narekovale in reševal tekoče zadeve. Vse seje so odprte in
vsi sodniki so dobrodošli, sestajali so se v Veselovi ulici 10. Večina problemov se je
reševala ki nam jih postavlja ZOSS. Predsednik ugotavlja, da so v teku priprave na
organizacijo turnirja v odbojki med društvi v mesecu juniju 2013. Ugotavlja, da so za
leto 2012 poravnani vsi stroški za sodnike ki so redno podali zahtevke.

- da je strokovna komisija DOSM organizirala tečaje in izpite za sodnike začetnike
območnega razreda, da se je prijavilo 11 kandidatov ter da so teoretični in praktični
izpit vsi opravili. V letu 2012 k opravljanju izpitov za sodnike višjega razreda sta
opravila izpit dva sodnika, Anja Gril in Miha Oman . Trinajst sodnikov in sodnic so
predlagali za napredovanje na C listo in vsi uspešno sodijo 3. DOL Strokovna
Komisija DOSM so izvedli kar nekaj licenčnih seminarjev ter da se je vsem
sodnikom zagotovilo zadostno število kontrol na tekmah. Strokovna komisija s tem
dviguje kvaliteto sojenja kar je zelo pohvalno v DOSM.

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE



-r~ je komisija za delegiranje na čelu z Miho Omanom opravila delegacije na kar
~urnirjih za mlajše selek~g.~t.L kadetinje, starejši dečki, starejše deklicej-ae-
okaterih se je odi~ralo 60 ,<Taje opravljeno delegacij na kar 176 tekmah
državnega in pokalnega prvenstva za člane in članice, na 8 tekmah interlige, dveh
tekmah v evropskih pokalih, 12 tekmah za kvalifikacije reprezentance in 36 tekmah
na turnirju MEVZA za kadete in kadeti nje. Delegirani so sodniki na 28 turnirjih za
malo in mini odbojko ter na 7 turnirjev za mladince in mladinke. Vse tekme so
izpeljane s strani sodnikov brez posebnih težav in pritožb na sojenje. V samem
poročilu je razvidno, da je komisija za delegiranje sodnikov imela ogromno dela
katerega je uspešno opravila.

- da disciplinska komisija ni imela nobene prijave ali primera za obravnavanje

- da je komisiji za marketing uspelo pridobiti za 1.600,00 € sponzorskih ln
donatorskih sredstev namenjenih predvsem za organizacijo turnirja in srečanje
regijskih DOS - ov Slovenije v mesecu juniju 2013.

- da je v letu 2012 v šolskem in srednješolskem tekmovanju odbojke na mivki,
dvoranske odbojke od mini, male, starejših dečkov in deklic, dijakov bilo odigranih
cca 400 tekem po ustnem poročilu g. Levera. Pisnega poročila za šolska tekmovanja
nismo dobili.

Nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje DOSM za leto 2012. Nadzorni
odbor ugotavlja, da je računovodkinja društva upoštevala veljavne Slovenske
računovodske standarde, da računovodstvo društva vodi dvostavno knjigovodstvo.
Prav tako društvo vodi ločeno stroškovno mesto za pridobitno dejavnost ki je v letu
2012 znašala 6.928,00 €. Stanje na računu na dan 31.12.2012 znaša 4.190,00 €, da
terjatve do kupcev znašajo 2.095,00 €, terjatve do ZOSS znašajo 10.474,00 €.
Obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.819,00 €, obveznosti do članov 8.359,00 €,
obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 73,29 € in pasivne časovne
razmejitve 3.360,00 €.

V letu 2012 so nastali materialni stroški storitev v skupni vrednosti 41.796,00 €, ki
vključujejo povračila stroškov članom društva in ostale storitve.

Prihodki v letu 2012 so bili prihodki iz opravljene dejavnosti v višini 6.928,00 € in
dotacije v višini 35.453,00 €.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 585,00 € ki ga bomo porabili za delovanje
društva v letu 2013.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so vsi organi DOSM delovali v skladu s Pravili in
Statutom društva, da je velik napredek v organizacijskem vodenju društva, kvaliteti
sojenja in kvaliteti odnosov v samem društvu na najvišjem možnem nivoju.

V Mariboru, 20.02.2013

Nadzorni odbor: tL,Vi/('
Mladen Gogi6, predsednik '!~':f..I(. >

P t M V'V VI O~t? WC?0"e ra ~rCIC,Can y\ft!l.~., ,:,1' .
Matjaž Spendl, član ~j .
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