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Zapisn"k rednega volilnega občnega zbora DOS Maribor 2013
Datum: 28.3. 2014

Sklicatelj: Upravni odbor DOSMaribor

oz

Redni volilni občni zbor DOS Maribor (v nadaljevanju
DOSM) je bil dne 28. 3. 2014 v
prostorih Elektro Maribor, Veselova 10 v Mariboru z začetkom ob 18.00 uri.
Dnevni red rednega volilnega občnega zbora:

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora DOS Maribor
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev
zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti OZ DOSM
4. Sprejem Poslovnika za delo UO DOSM
5. Sprejem dnevnega reda
6. Potrditev zapisnika Občnega zbora DOSM 2012
7. Poročila:
poročilo predsednika DOSM
poročilo predstavnika strokovne komisije
poročilo predstavnika za delegiranje
poročilo disciplinskega sodnika
finančno poročilo za leto 2013
poročilo predstavnika za marketing
poročilo nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih
9. Razrešitev UO DOSM in komisij
10. Predstavitev liste kandidatov za organe DOSM
Il. Volitve UO DOSM
12. Volitve nadzornega odbora DOSM
13. Volitve desciplinskega sodnika DOSM
14. Pobude delegatov in razno

Ad. 1
Predsednik DOS Maribor g. David GRIL je pozdravil vse prisotne. Predlagal je delovno
predsedstvo za redni volilni OZ DOS Maribor, in sicer:
~ delovno predsedstvo DOS Maribor v sestavi: predsednik g. Marko SEIFRIED in
dve članici, ga. Barbara FRANK, ga. Petra MARČIČ
~ verifikacijsko komisijo v sestavi: ga. Mateja LEBENin g. Boštjan CAFUTA
Davčna številka: 79637396;

Transak. račun: NKBM 04515-0000549528;

Matična številka: 9991435035000;

Davčni zavezanec:

E

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7
2000 MARIBOR

~
~

GSM + 386 41/322126
internet: www.drustvo-dosmb.si

zapisnikarja OZ DOSM g. Miha OMAN
overitelja zapisnika v sestavi: ga. Nina PIBERČNIK in g. Amir SUUKANOVIC

Ad. 2
Predsednik DOS Maribor g. David GRIL je delovno predsedstvo in organe OZ DOSM predlagal
v izvolitev delegatom DOS Maribor. Delegati DOS Maribor so predlagano delovno
predsedstvo in delovne organe rednega volilnega OZ DOSM soglasno sprejeli (25 za / O
proti).
SKLEP1: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane organe za vodenje volilnega OZ
DOSM(25 za / O proti).
G. David GRIL je prosil delovno predsedstvo, da prevzame vodenje volilnega OZ DOSM in jim
zaželel uspešno delo.
Ad.3
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bila ob 18.00 uri prisotnih več kot 1/2 delegatov
DOSM (25 prisotnih od 47 aktivnih članov), kar pomeni, da je volilni OZ DOSM sklepčen.
SKLEP2: Na rednem volilnem OZ DOSM je prisotnih 25 delegatov DOS Maribor, zato je
volilni OZ DOSM sklepčen.
Ad.4
Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIEDje prisotnim predstavil poslovnik za
delo ua DOSM.
Ker delegati volilnega OZ DOSM na poslovnik niso imeli pripomb je predsednik delovnega
predsedstva g. Marko SEIFRIEDpredlagal Poslovnik v potrditev.
Delegati DOS Maribor so predlagan Poslovnik za delo OZ DOSM soglasno sprejeli (25 za / O
proti).
SKLEP3: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagan Poslovnik za delo OZ DOSM (25
za / O proti).
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Ad.5
Predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIEDje, prisotnim na rednem volilnem OZ
DOSM, predstavil Dnevni red rednega volilnega OZ DOSM 2013. Ker na Dnevni red rednega
volilnega OZ DOSM ni bilo pripomb, je g. Marko SEIFRIED predlagal delegatom OZ DOSM
sprejem predlaganega Dnevnega reda.
Delegati OZ DOSM so Dnevni red rednega volilnega OZ DOSM soglasno sprejeli (25 zalO
proti).
SKLEP4: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli Dnevni red volilnega OZ DOSM (25 za
proti).

IO

Ad.6
Delegati OZ DOSM so z vabilom na volilni OZ DOSM prejeli Zapisnik OZ DOS Maribor 2012 in
poročila UO DOSM, finančno poročilo in poročilo disciplinskega sodnika.
Ker so delegati OZ DOSM prebrali vsa prejeta poročila je predsednik delovnega predsedstva
g. Marko SEIFRIED predlagal potrditev Zapisnika OZ DOS Maribor 2012. Zapisnik OZ DOS
Maribora 2012 je bil soglasno sprejet (25 zalO proti).
SKLEP5: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno sprejeli Zapisnik OZ DOS Maribor 2012
(25 za I O proti).
Ad.7
Ker so delegati volilnega OZ DOSM z vabilom prejeli vsa poročila, poročil na volilnem
DOSM nismo prebrali.

OZ

Finančno poročilo nam je prebrala blagajničarka ga. Mojca TOVORNIK in podala dodatno
razlago k Finančnemu poročilu.
Povedala je, da je bil rezultat poslovanja v letu 2013 pozitivven. Nekaj sredstev donacij je še
ostalo in se bodo porabile v letu 2014. Potrebno bo plačilo davka v višini 74 € Ga. Mojca
TOVORNIK je še dodala, da je davek zaradi reprezentančnih stroškov nekoliko višji kot
prejšnje leto.
Ker z vsemi poročili delegati OZ DOSM niso bili seznanjeni, je Poročila NO DOSM prebral
predsednik NO DOSM g. Mladen GOGIČ.
Predsednik NO DOSM g. Mladen GOGIC je v svojem poročilu zapisal, da so prejeli vsa
poročila in pri pregledu poročil so člani ugotovili več stvari. Izpostavili so, da je strokovna
komisija, pristojna za izobraževanje in napredek, v letu 2013 delala zelo dobro, saj se je
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število novih članov povečalo hkrati je strokovna komisija ocenjevala sodnike za
napredovanje na višjo raven. NO DOSM izreka pohvale delu g. MIHI OMAN za dobro in
obsežno delo pri delegira nje sodnikov. NO DOSM ugotavlja, da je komisija za marketing
delovala pod pričakovanji, saj ni pridobila nobenih donacijskih sredstev.
NO DOSM ugotavlja, da je DOSM tudi finančno poslovalo odgovorno
gospodarjenjem.

in v skladu z dobrim

NO DOSM ugotavlja, da so člani UO delovali v skladu s Pravili in Statutom društva, da je velik
napredek v organizacijskem vodenju društva in kvaliteti sojenja ter da so odnosi v samem
društvu na najvišjem možnem nivoju.

Ad. 8
Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED,je odprl razpravo na predstavljena
poročila.
Pripomb ni bilo.
SKLEP6: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno sprejeli poročila. (25 za 10 proti).

Ad.9
Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED,delegate volilnega OZ DOSM pozval,
da razrešijo UO DOSM in komisije.
Delegati volilnega OZ DOSM so UO DOSM in komisije razrešili soglasno (25

zalO proti).

SKLEP7: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno razrešili OZ DOSM in komisije DOSM. (25
za 10 proti).

Ad. lO
Predsednik delovnega predsedstva,
organe in komisije DOSM.

g. Marko SEIFRElED,je predstavil

listo kandidatov

za

Na naslov DOSM je prišla ena kandidatura. G. Marko SEIFRElEDje pozval prisotne, če je še
kakšna kandidatura. Ni bilo nobene druge kandidature, razen prispele.
Kandidati SO:
Predsednik g. Boris SPAČALz drugimi člani UO DOSM:
sekretarka ga. Anja GRIL,
blagajničarka ga. Mojca TOVORNIK,
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strokovna komisija g. David GRil in
delegiranje g. Miha OMAN.

Ad. 11
'Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED,je pozval delegate volilnega OZ
DOSM, da potrdijo kandidate za OU DOSM.
Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili kandidate za UO DOSM (25

zalO proti).

SKLEP8: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili kandidate ua DOSM v sestavi
predsednik g. Boris Spačal, sekretarka ga. Anja Gril, blagajničarka ga. Mojca Tovornik,
predstavnik strokovne komisije g. David Gril, predstavnik komisije za delegiranje g. Miha
Oman. (25 za 10 proti).

Ad. 12
Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED, je pozval delegate volilnega OZ
DOSM, da potrdijo predlagan NO DOSM.
Delegati volinega OZ DOSM so za člane NO DOSM predlagali:
g. Mladen GOGIČ,
ga. Vesna ZIMŠEK,
ga. Petra MARČIČ.
Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili
proti).

predlagane člane za NO DOSM (25

zalO

SKLEP9: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili NO DOSM. (25 za 10 proti).

Ad. 13
Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED,je pozval delegate volilnega OZ
DOSM, da podajo predlog za disciplinskega sodnika DOSM.
Delegati volinega OZ DOSM so za disciplinskega sodnika predlagali:
g. Marko SEIFRIED.
Predsednik delovnega predsedstva, g. Marko SEIFRElED je pozval delegate volilnega OZ .
DOSM da potrdijo predlaganega disciplinskega sodnika DOSM. Delegati volilnega OZ DOSM
so soglasno potrdili disciplinskega sodnika DOSM. (25 za I O proti)
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SKLEP 10: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili
(25 za I O proti).

disciplinskega

sodnika DOSM.

Ad. 14
'obude delegatov OZ DOSM in razno:
•

Ga. Frank BARBARA sprašuje o manjkajoči sodniški opremi. Ga. Mojca TOVORNIK je
obrazložila situacijo, s katero se srečuje predsedstvo ZOSS v zvezi s to tematiko
(problem z dobaviteljem}.

•

Ga. Mojca TOVORNIK je pozvala sodnike, da v sistemu označijo kateri del opreme
imajo in kateri še manjka.
Ga. Mojca TOVORNIK je apelirala na sodnike, da v prihodnje dosledno izpolnjujejo
potne naloge, ki jih je potrebno poslati blagajničarki.

•

G. Miha OMAN pozval udeležence, da predajo kontakte morebitnih kandidatov za
nove sodnike. Nov predstavnik strokovne komisije DOSM bo v bližnji prihodnosti
sklicalo seminar za nove sodnike.

•

Na koncu OZ DOSM je predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRIEDpredal
besedo novemu predsedniku UO DOSMB. G. Boris Spačal se je delegatom DOSM
zahvalil za izkazano zaupanje.

Na koncu OZ DOSM sta se priključila še dva delegata DOSM.
Seznam sklepov:
•

SKLEP 1: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane
volilnega OZ DOSM (25 za 10 proti).

•

SKLEP 2: Na rednem volilnem OZ DOSM je prisotnih
zato je volilni OZ DOSM sklepčen.

•

SKLEP 3: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagan

organe za vodenje

25 delegatov

DOS Maribor,

Poslovnik za delo OZ

DOSM (25 za 10 proti).
•

•

SKLEP4: Delegati OZ DOSM so soglasno sprejeli Dnevni red volilnega OZ DOSM (25
za 10 proti).
SKLEP5: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno sprejeli Zapisnik OZ DOS Maribor
2012 (25 za 10 proti).
SKLEP6: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno sprejeli poročila. (25 za I O proti).

•

SKLEP 7: Delegati volilnega

•

OZ DOSM so soglasno razrešili OZ DOSM in komisije

DOSM. (25 za I O proti).
•

SKLEP8: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili
predsednik

g. Boris Spačal, sekretarka

predstavnik

strokovne komisije g. David Gril, predstavnik

kandidate

ga. Anja Gril, blagajničarka

ua

DOSM v sestavi .

ga. Mojca Tovornik,

komisije za delegiranje g. Miha

Oman. (25 za I O proti).
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SKLEP9: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili NO DOSM. (25 za

I

proti).
•

SKLEP10: Delegati volilnega OZ DOSM so soglasno potrdili disciplinskega sodnika
DOSM. (25 za I O proti).
Redni volilni občni zbor DOSM je bil zaključen ob 18.50 uri.

Zapisnikar Miha Oman:
Predsednik delovnega predsedstva:
Marko SEIFRIED

~'~
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REDNI OBČNI ZBOR DOS Maribor
DELOVNO PREDSEDSTVO OZ
1. Delovno predsedstvo

~o
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feAJL

~

2. Verifikacijska komisija

3. Zapisnikar

on&->
4.

l'--1l H-A-

Overitelj zapisnika

5. Volilna komisija

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH

SODNIKOV MARmOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR

GSM + 386 41/322126
internet: www.drustvo-dosmb.si

Datum: 28. 3. 2014

REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR DOS MARIBOR
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Verifikacijska komisija v sestavi:
1.
2.

Mm~~ L~

:1o~l.:t~C~\~

3.
je ob pričetku Rednega občnega zbora DOS Maribor preštela prisotne člane in ugotovila, da je
bilo ob 18.00 uri prisotnih
2.lj
članov DOS Maribor.

ib

Občnega zbora DOS Maribor se mora udeležiti}?

aktivnih in častnih članov DOS Maribor.

Ker je bilo ob 18.00 uri prisotnih . 2.~
članov DOS Maribor to po Statutu DOS Maribor
pomeni da je prisotnih več kot ~ članov DOS Maribor.
Občni zbor DOS Maribor je s tem sklepčen.

Dostavljeno:
- delovnemu predsedstvu
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Maribor, 28. 3. 2014

REDNI OBČNI ZBOR DOS Maribor

Lista prisotnih
Zap.

št.

(

Ime in priimek

1

V14IJ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1(;01(

uo

Ijy/)6S

$I/!)HJLO

rA

6o~t'('

R.D81

.LFJ/EA/IK

V(~~

--4J~,

'tc."l'+<.A

e-:

AlV.H'" GR.lL
M.o-;)C--A

(OVO~\~

'TJWI»

G.~iL--

VESNA

-:ro ..f!n-.-..\.v

l IfOiJF-c./
c..

"---f

.-

./

~~

/?;,~7L./'
1 Irj ~IpGJcr6
.J.(?{

V
~(

c

---

'JJ/!.

;IX, /

V/AI\/1i -:
-~;;

(tJJ:Z-/j

/ / ....::;;/ o
(/ t/' rz:»;

"l.,

-v

~~

--......,..

1/<2

.

.-------r:>

z»:»
/

~

I/'j,rYmqX1~

Z/H..5FK

.

~ ,,)LJAV,

jj;,) v

yI ,n!! i\)f7Av

~A
T1tH\

-::2

~ di-. ol~rt'(lt'----

GA~~.rrA
KA~C\C

MJ\'l=\~ u:::?EJ
MI o-u,» vUI/,4Q 1!
h\HA\1r;~tV
S1>Ew1)L,
MAT JF\~
SV L-t k:t\ 1\1 J.') c,
·fb1,1L
:6>012..1 s. --G> Q dii;; 1-

~

Il~~~,,,/

'«P\~~CN\Z

J'h~TIAM

/

C-/Ll/?J.

I AJJ.A~'TLER
fl.4Q1'6 -rBf(
c..Y\k) A.ST \1\
~{f\'S?a<\ N
nil-tA- ~ '-o \,. 1 e,
'B<DJA1-0

ti?

' //

~~)

(

MIA:iJ-t'=

N\NI\

Podpis

I

1.4 4-~-1.~
{j

.t;E' t: Q' b!)
LfJV!<EtI c / c-

POSLOVNIK
ZA DELO OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA ODBOJKARSKlH SODNIKOV MARIBOR

1.člen
Občni zbor DOSM je sklepčen, če je ob predvidenem časovnem obdobju navzočih
več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor DOSM ni
sklepčen, se začetek občnega zbora odloži za 30 minut, na kar je občni zbor
sklepčen, če je navzočih vsaj 113članov DOSM.
GLASOVANJE
2. člen
Glasovanje je javno.
Če udeleženec občnega zbora z glasovalno pravico predlaga, da se o posameznem
predlogu ali stališču glasuje tajno in če večina prisotnih delegatov občnega zbora
podpre ta predlog, je glasovanje tajno.
DELAVNA TELESA OBČNEGA ZBORA
3. člen
Občni zbor izvoli naslednja delavna telesa:
1.
2.
3.
4.
5.

delovno predsedstvo - 3 člani
verifikacijsko komisijo - 2 člana
zapisnikarja
overitelja zapisnika - 2 člana
volilno komisijo - 3 člani

VODENJE IN USMERJANJE RAZPRAVE
4. člen
Razpravo vodi delovno predsedstvo tako, da :
~ sprejme prijave za razpravo in poimensko vabi udeležence k razpravi po
vrstnem redu prijav
~ ima razpravljavec pravico do 5 minutne obrazložitve
~ so replike omejene na 2 minuti
~ se po končani razpravi o posameznih predlogih dopolnitev dokumentov
glasuje
~ ko ni več dodatnih predlogov, se glasuje o celotnem besedilu dokumenta
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Kadar ta poslovnik ne ureja načina reševanja spornih vprašanj, se smiselno
uporabljajo določbe Statuta DOSM.
6. člen
Občni zbor konča zasedanje, ko je izčrpan dnevni red.

ZVEZA ODBOJKARSKIH

SODNIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH

SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR

GSM + 386 41 / 32 21 26
internet: www.drustvo-dosmb.si

Datum: 14.3.14

VABILO NA
REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR DOS MARIBOR
Redni volilni občni zbor DOSM bo dne 28.03.2014 v prostorih Elektro Maribor, Veselova 10
v Mariboru. Začetek volilnega občnega zbora bo ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije,
zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
3. Ugotovitev sklepčnosti volilnega občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem Poslovnika za delo UO DOSM
5. Sprejem dnevnega reda
6. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora DOSM
7. Poročila:
David Gril predsednik DOSM
Marko Seifried predstavnik za napredek, vzgojo, kontrolo sojenja in izpite DOSM
Miha Oman predstavnik za delegiranje sodnikov DOSM
Zmago Planine disciplinski sodnik DOSM
Mojca Tovornik finančno poročilo
Mladen Gogič predsednik nadzornega odbora
Anja Turk predstavnica za marketing
8. Razprava o poročilih
9. Razrešitev UO DOSM in komisij
10. Predstavitev liste kandidatov za organe DOSM
11. Volitve upravnega odbora DOSM
12. Volitve nadzornega odbora DOSM
13. Volitve disciplinskega sodnika DOSM
14. Pobude delegatov in razno
Predsed~

UDELEŽBA JE OBVEZNA!

D?SM:

~

Dostavljeno:
- vsem članom DOSM
- lx arhiva
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Številka:

01/01

Datum:

05.03.2014

POROČILO O DELU DOSM
od januarja 2013 do decembra 2014

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 na podjetju Elektro Maribor.
V se 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.
Tako kot v preteklih letih imamo največ problemov s pridobivanjem novih sodnikov.
Za lansko leto smo uspeli poravnati vse obveznosti do sodnikov kateri so uredili svoje potne
naloge in poročila.
V lanskem letu smo izvedli turnir DOSOV v odbojki v športni dvorani Rače in nato
organizirali še veseli del zaradi česaje odpadel tudi naš vsakoletni piknik.
Po petnajstih letih dela kot predsednik DOS Maribor se zahvaljujem vsem sodnikom
delegatom še posebej pa članom UO, da so me prenašali pri mojem vodenju DOS-a
Smatram, da bi lahko bilo vodenje boljše lahko pa bi bilo tudi slabše, zato želim nasledniku,
da opravlja svojo funkcijo po najboljših močeh in v splošno zadovoljstvo vseh sodnikov DOS
Maribora.
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POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOSM
ZA LETO 2013
1.

V letu 2013 sem s pomočjo Mihe OMANA organiziral izpit za sodnice/sodnike območnega razreda.
Izpit je bili izveden v mesecu aprilu 2013. Prijavljenih so bili 4. kandidati. 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 linijski sodniki v 1. DOL.

2.

V tekmovalni sezoni 2013/2014 ima DOS Maribor na listi delegatov kontrolorjev 1. kandidata.
V tekmovalni sezoni 2013/2014 ni nihče napredoval na A listo sodnikov. DOS Maribor ima v tej
tekmovalni sezoni 8 sodnic in sodnikov na A listi sodnikov.
V tekmovalni sezoni 2013/2014 je SK DOSM prijavil za napredovanje na B listo sodnikov 2 sodnika.
Sodnika Senekovič Jaka in Miha Velec sta uspešno opravila izpit in sodita na B2 listi sodnikov.
Na B1 listi sodnikov v tekmovalni sezoni 2013/2014 sodijo 4 sodnice/sodniki.
V tekmovalni sezoni 2013/2014 je SK DOSM na C1 listo predlagal 17 sodnic/sodnikov. Vsi uspešno
sodijo 3. DOL.
Razen tega imamo v tekmovalni sezoni 2013/2014 še 15 sodnic/sodnikov na C2 listi.

3.

Licenčnih seminarjev ZOSS, ki so bili v septembru 2013, so se udeležili vsi sodnice/sodniki DOSM.
Vsi sodnice/sodniki so pridobili licenco in uspešno sodijo v tekmovalni sezoni 2013/2014.

4.

SK DOS Maribor je v tekmovalni sezoni 2013/2014 organiziral dva seminarja za mlade sodnike, ki
pomagajo soditi tekme mini in male odbojke. Seminar je bil organiziran v Dvorani Tabor in Športni
dvorani Hoče, udeležilo pa se ga je 43 sodnic in sodnikov klubov OK Maribor in OK Formis, OK Hoče,
OK Benedikt in OK Branik Maribor.

5.

V prejšnji tekmovalni sezoni sta ZOSS in DOS Maribor 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 2013/2014.
Kontrole se bodo opravljale tudi v tej tekmovalni sezoni. Ocenjeni bodo vsi sodniki na A in B listi
sodnikov.
DOS Maribor 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
- 1x sekretar DOSM
- 1x arhiva

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

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7
2000 MARIBOR

GSM + 386 41 / 32 21 26
internet: www.drustvo-dosmb.si

Maribor, februar 2014

Zadeva: Poročilo Komisije za delegiranje DOS MB za leto 2013
V letu 2013, v katerem so zajete tekme sezone 2012/13 in sezone 2013/14, je DOS Maribor je
s sodniki in zapisnikarji pokrival tekme državnih odbojkarskih lig, turnirje mlajših selekcij in
tekme interlige ter tekme pod okriljem CEV. Tabeli 1 prikazuje število tekem v določeni
sezoni za posamezno DOL, interligo, Pokal Slovenije in evropska tekmovanja pod okriljem
CEV. Za 1. DOL je bilo potrebno v glavne delegirati elektronskega zapisnikarja, razen na
skupaj šestih tekmah (3 tekme modre skupine in 3 tekme končnice) po dva linijska sodnika in
štiri linijske sodnike na dveh tekmah finala končnice 1. DOL. Po dva linijska sodnika in
zapisnikar so bili delegirani na tekme interlige, razen v finalu zaključnega turnirja, kamor so
bili delegirani štirje linijski sodniki. Prav tako je bilo potrebno delegirati po štiri linijske
sodnike in elektronskega zapisnikarja na tekme pod okriljem CEV. Na tekme 3. DOL je bilo
potrebno delegirati celotni sodniški zbor (1. sodnik, 2. Sodnik in zapisnikar). Potrebe so bile
zadoščene na 70 tekmah, le 8 tekem je bilo izpeljanih z nepopolnim sodniškim zborom. Na te
tekme so bili bodisi delegirani le dva od sodniškega zbora bodisi je na tekme bil delegiran
sodniški zbor drugega DOS-a, posebno pri vezanih tekmah. Tudi v letu 2013 je na nekaj
tekem bilo delegiranih nekaj sodnikov B in A liste, kar se je izkazalo za pozitivno, saj so manj
izkušeni sodniki dobili povratne informacije potrebne za sojenje. Na tekme 2. DOL je bilo
potrebno delegirati le zapisnikarje.
Tabela 1 Tekme DOL, interlige, Pokala Slovenije in evropske tekme
sezona
sezona
Skupaj
12/13
13/14
Št.
Opombe
tekem

Št.
Opombe
tekem

Št.
Opombe
tekem

3. DOL

41

36 tekem celotni 37
sodniški zbor

34 tekem celoten 78
sodniški zbor

70 tekem celoten sodniški
zbor

2. DOL

23

21

44

1. DOL

23

10

33

interliga

7

5

12

evropske

2

2

Obe s štirimi linijskimi

Pokal
Slovenije

26

26

od tega 3 tekme s dvema
linijskima in 1 tekmo s štirimi

od tega 6 tekem z dvema
linijskima in 2 s štirimi linijski
sodniki
od tega 1 tekmo s štirimi
linijski sodniki
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V leto 2013 je bilo tako kot prejšnja leta veliko število turnirjev mlajših selekcij. V tabeli 2 je
prikaz števila tekem in turnirjev pri posamezni mlajši selekciji za posamezno sezono. Tako
kot v prejšnji sezoni smo se tudi to leto odločili za izvajanje kontrol novim sodnikom na
turnirju B lige v kategoriji starejših dečkov in deklic. Skupaj je bilo v letu 2013 opravljenih
sedem kontrol. Te kontrole so opravili sodnik A liste. Opravljanje kontrol se je pokazalo za
izredno pozitivno, saj je le s primernim številom tekem s kontrolami mogoče vpeljati nove
sodnike.
Tabela 2 Tekme in turnirji mlajših selekcij

Mala
Mini
Kadetsko
St.
dečki/lice
mladinsko

sezona
12/13
Št.
Tekem
59
61
55
66

sezona
13/14
št.
Št.
Turnirjev Tekem
13
36
13
16
36
19
45

št.
Št.
Turnirjev Tekem
8
95
61
12
91
13
111

8

2

9

35

skupaj

43

opombe
št.
Turnirjev
21
13
28
32
7
kontrolnih
turnirjev
11

V začetku sezone 2013/14 se je testno uvedla spletna aplikacija za delegiranje. Program se je
izkazal za odlično pridobitev, s katerim ima Komisija za delegiranje veliko večji pregled v
tekme in v zasedene sodnike v primeru odpovedi. Hkrati pa omogoča sodnikom vodenje
svojih financ in izdelavo potnih nalogov. V letu 2013 je bilo nekaj odpovedi delegacij, ki so
bile v glavnem posledica službenih in študijskih dejavnosti ter bolezni. Manjše število
odpovedi je bilo zaradi osebnega razloga. Z uvedbo aplikacije ja bilo delegiranje ali
predelegiranje izdatno olajšano, saj je bilo manj odpovedi, ko je delegacija že bila izdana.
Manjše tehnične težave so se pojavljale le ob začetku, ko uporabniki še niso bili natančno
seznanjeni z aplikacijo.
Komisija za delegiranje
Miha Oman
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Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor
Disciplinski sodnik
Koresova 7
2000 Maribor
Datum: 6.3.2014

POROČILO ZA LETO 2013

V letu 2013 disciplinski sodnik ni prejel nobene pritožbe s strani članov društva ali s strani Zveze
odbojkarskih sodnikov Slovenije, zato tudi ni izrekel nobene disciplinske kazni sodnikom društva DOS
Maribor.
Zmago Planine
Predsednik

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

15. 3. 2014

POROČILO KOMISIJE ZA MARKETING DOSM
ZA LETO 2013

V obdobju od januarja do decembra leta 2013 DOS Maribor ni prejel nobene donacije ali
sponzorskih sredstev. Je pa DOS Maribor izkoristil 1.800,00 evrov donatorskih sredstev iz
preteklih let.
Glede na končne številke Komisija za marketing v letu 2013 svojega dela ni opravljala, kot bi
bilo potrebno.
Anja Turk
Komisija za marketing

Dostavljeno :
- 1x predsednik DOSM
- 1x sekretar DOSM
- 1x arhiva
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA DOS MB ZA LETO 2013
Nadzorni odbor je v sestavi Mladen
Matjaž Špendl kot član:

Gogič, kot

predsednik, Petra

Marčič, kor

član in

Dne, 26.03.2014 opravil revizijo Poročil naslednjih organov Društva odbojkarskih sodnikov
Maribor za leto 2013:
Poročilo predsednika DOSM
Poročilo strokovne komisije DOSM
Poročilo komisije za delegiranje sodnikov DOSM
Poročilo disciplinske komisije DOSM
Poročilo komisije za marketing DOSM
Finančno poročilo DOSM
Pri pregledu zgoraj navedenih poročil Nadzorni odbor

ugotavlja:

Da se je Upravni odbor DOSM po Poročilu predsednika društva g. Davida Grila
setajalo vsakič, ko so potrebe to narekovale. Vse seje so bile odprte in javnosti
dostopne, vsi sodniki so dobrodošli na seje Upravnega odbora. Na sestanku so
reševali probleme v delu DOSM ter zahteve ki jim jih postavlja ZOSS. Največ se je
razpravljalo o poravnavanju
obveznosti, pridobivanju novih članov in ostalimi
aktivnostmi v skladu s pravilnikom DUSM. Predsednik David Gril se zahvaljuje
vsem sodnikom in sodelavcem za dosedanje skupno delo, novemu predsedniku želi
da opravlja svojo funkcijo po najboljših močeh.
Da je Strokovna komisija DOSM organizirala izpite za 4 sodnike/ce
območnega
razreda. Izpit so opravili vsi 4 sodniki/ce.
V tekmovalni sezoni 2013-2014 ima DOSM na listi samo enega kandidata kar je za to
območje premalo. V tekmovalni sezoni 2013-2014 ni nihče napredoval na Alisto
sodnikov. DOSM ima na A listi osem sodnikov. V tekmovalni sezoni 2013-2014 sta
napredovala na B listo sodnikov dva sodnika. Dva sodnika/ce sodita na B2 listi
sodnikov. Na Bl listi sodnikov v tekmovalni sezoni 2013-2014 sodita 4 sodnika/ce.V
tekmovalni sezoni 2013-2014 je SK DOSM na CI listo predlagal 17 sodnikov-sodnic.
Razen tega v tekmovalni sezoni 2013-2014 še 15 sodnikov-sodnic je na C2 listi.
Strokovni svet je še organiziral licenčne seminarje in so vsi sodniki-sodnice pridobili
licenco za sezono 2013-2014. Poleg tega, je Strokovna komisija organizirala
seminarje za mlade sodnike iz okoliških klubov za mini in malo odbojko. Strokovna
komisija je zagotavljala tudi zadostno število kontrol na tekmah in ocenjevalo
sodnike za izpolnitev pogojev za napredovanje.
Nadzorni odbor smatra, da je Strokovna komisija svoje delo opravljala zelo dobro
- odlično.
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Da je komisija za delegiranje na čelu s predsednikom Miho Omanom opravila
delegacije v sezoni 2013-2014 na kar 42 turnirjih za mlajše selekcije na katerih je
odigrano 152 tekem, daje komisija poskrbela da sodniki A liste opravijo kontrolo na
7 turnirjih, da je v sezoni 2013-2014 delgirala sodike na 101 tekmi 1. DOL, 2.DOL;
3.DOL, interlige, evropske tekme, Pokal Slovenije. Na kar 34 tekmah je bil delegiran
kompleten sodniški zbor.Vse tekme so s strani sodniškega zbora bile izvedene brez
posebnih težav, brez pritožb in brez incidentov kar je dober pokazatelj o kvaliteti
naših sodnikov-sodnic. Po obsegu tekem in samem delegiranju na tekme je jasno
razvidno, da je g. Oman Miha vložil ogromno dela da je tekmovanje potekalo
nemoten. Nadzorni odbor izreka vse pohvale Mihi Omanu za njegovo delo kot
tudi komisiji za delegiranje.
V poročilu disciplinske komisije je razvidno, da disciplinski sodnik ni prejel nobene
pritožbe s strani ZOSS ali DOSM in da ni bilo potrebno izrekati disciplinske ukrepe .

.

V poročilu komisije za marketing za leto 2013 ugotavljamo, da komisija svojega
dela v letu 2013 ni opravila
najboljše ker ni pridobila nobene
donacije ali
sponzorstva. Izkoriščeno je 1.800,00 € donacij iz preteklih let.
Nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje DOSM za leto 2013. Nadzorni odbor
ugotalja, da je računovodkinja društva upoštevala veljavne slovenske računovodske
standarde, da računovodstvo društva vodi dvostavno knjigovodstvo. V pojasnilu k
izkazom in poslovnem poročilu društva je razvidno, da se vodi ločeno stroškovno
mesto za pridobitno dejavnost kije v letu 2013 znašala 9.218,00 €.
V bilanci stanja je razvidno, da je stanje na TRR v letu 2013 na dan 31.12.2013
4.829,00 €, terjatve do kupcev znašajo 7.241,00 €, terjatve do ZOSS pa znašajo
4.226,00 €.
V izkazu poslovnega izida je razvidno, da so v letu 2013 nastali stroški storitev v
skupni vrednosti 44.824,00 € ki vključujejo povračilo stroškov članom društva in
ostale storitve. Materialni stroški v letu 2013 znašajo 3.288,00 €.
Prihodki v letu 2013 so bili prihodki iz opravljanja dejavnosti v višini 9.218,00 € in
dotacij v višini 37.124,00 € ter donacija v višini 1.800,00 €.
Presežek prihodkov nad odhodki je 30,00 €. Presežek bo uporabljen za delovanje
društva v letu 2014.
Nadzorni odbor ugotavlja, daje DOSM delovalo tudi s finančne strani pozitivno in
zelo transparentno. Nadzorni odbor izreka pohvale za dobro vodenje računovodstva.
Nadzorni odbor ugotavlja, da so vi organi DOSM delovali v skladu s Pravili in
Statutom društva, da je viden napredek v organizacijskem vodenju društva, kvaliteti
sojenja in kvaliteti odnosov znotraj samega društva.
(
Maribor, 27.03.2014
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Boris Spačal
Pleterje 71
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Zadeva: Podajam kandidaturo

za predsednika DOS - Maribor

POdolgem razmišljanju sem se odločil,
predlaganimi

člani v

da podam kandidatura

za predsednika DOS - Maribor, z

ua.
----

--

--

Poslovna sekretarka DOS Maribor
Anja Gril
Blagajnik DOS Maribor
Mojca Tovornik
Delegiranje

DOS Maribor

Miha Oman
Strokovna

komisija

DOS Maribor

David Gril
Marketing

DOS Maribor

Pa predlagam,

da za enkrat nebi imeli komisije,

sredstva in jih bomo pač izkali

Lep športni pozdrav

I

saj v tej hudi situaciji v Sloveniji

saj tisti ki imamo možnosti.

I

je zelo težko dobiti

