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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR 
SLOVENIJA 

 

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR 
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR 

tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70 
 

Datum: 8. 3. 2012 
 
 
 

ZAPISNIK 
REDNEGA OBČNEGA ZBORA DOS Maribor 2011 

 
 
Redni občni zbor DOS Maribor (v nadaljevanju OZ DOSM) je bil dne 8.3.2012 v prostorih Elektro 
Maribor, Veselova 10 v Mariboru z začetkom ob 17.00 uri. 
 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev OZ DOSM 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev 

zapisnika 
3. Poročilo verifikacijske komisije  
4. Sprejem dnevnega reda  
5. Potrditev Zapisnika OZ DOSM za leto 2010 
6. Poročila: 

- Poročilo predsednika DOSM 
- Finančno poročilo DOSM 
- Poročilo nadzornega odbora DOSM 
- Poročilo komisije za izobraževanje in napredek - KIN 
- Poročilo disciplinskega sodnika DOSM 
- Poročilo delegiranja 
- Poročilo marketinga 

7. Razprava o poročilih 
8. Pobude delegatov in razno 

 
 
Ad. 1  
 
Zaradi upravičene odsotnosti predsednika DOSM in s pooblastilom le tega je ga. Mojca Tovornik 
pozdravila prisotne in otvorila redni OZ DOSM 
 
Ad. 2 
 
Ga. Mojca Tovornik je pozdravila vse prisotne. Predlagal je delovno predsedstvo za OZ DOSM, in 
sicer: 

 delovno predsedstvo DOS Maribor v sestavi predsednik g. Marko SEIFRIED in člana g. 
Satanko INDEST in g. Boris SPAČAL 

 verifikacijsko komisijo v sestavi ga. Anja GRIL in ga. Petra MARČIČ 
 zapisnikar OZ DOSM  ga. Irena ROŠKAR 
 overitelja zapisnika ga. Sanja MIKLOŠIČ in Mojca TOVORNIK 

Člani DOSM so predlagano delovno predsedstvo in delovne organe OZ DOSM soglasno sprejeli. 
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SKLEP 1: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane organe za vodenje OZ DOSM (23 
za / 0 proti) 
 

Ad. 3 
 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da ob 17.00 uri ni bila prisotna 1/2 članov DOSM (19 prisotnih 
od 48 aktivnih in častnih članov), zato smo skladno s statutom počakali 30 minut. Po 30. minutah je 
bilo prisotnih 23 članov, kar pomeni, da je OZ DOSM sklepčen. 
 

SKLEP 2: Po 30 minutnem odmoru je bilo na rednem OZ DOSM prisotnih 23 članov DOS 
Maribor, kar pomeni 1/3 članov DOS Maribor. OZ DOSM je ob 17.30 uri sklepčen in lahko 
prične z delom. 
 

Ad. 4 
 

Predsednik delovnega predsedstva OZ DOSM g. Marko Seifried je prisotnim predstavil dnevni red. 
Ker nanj ni bilo pripomb, je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
 

SKLEP 3: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli Dnevni red OZ DOSM (23 / 0 proti). 
  

Ad. 5 
 

G. Seifried prebere zapisnik rednega OZ DOSM za leto 2010. Prebere vse sklepe. Zapisnik je 
objavljen na spletni strani društva. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato ga soglasno 
sprejmemo. 
 

SKLEP 4: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli zapisnik OZ DOSM za leto 2010 (23 za / 0 
proti). 
 

Ad. 6 
 

Predsednik DOS Maribor in člani UO DOS Maribor so prisotnim na rednem OZ DOSM prebrali 
poročila o delu v poslovnem letu 2011. Prisotni so bili z vsemi poročili seznanjeni. 
 

Poročilo predsednika DOSM je bilo prebrano in je priloga. 
Finančno poročilo je bilo prebrano in je v prilogi.  
Poročilo NO DOSM je prisotnim prebral predsednik NO DOSM g. Mladen GOGIĆ, 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.  
Poročilo komisije za izobraževanje in napredek je bilo prebrano in je priloga. 
Poročilo predsednika disciplinske komisije je potrebno dopolniti. 
Predsednik delegiranja je podal poročilo, ki je priloga. 
Predsednik komisije za marketing mora poročilo dopolniti. 
 

Pisnega poročila za šolska tekmovanja nismo dobili – tudi ni potrebno, ker je organizirano v svojem 
društvu in ni zahtevano, da posreduje poročilo na DOSM. 
 

Ad. 7 
 

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

 Ga. Tovornik je člane UO DOS Maribor opozorila, da morajo v čim krajšem času popraviti 
Statut DOS Maribor. K obstoječemu Statutu DOS Maribor naj se doda Aneks. 

 

SKLEP 5: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli predlog in predsednika UO DOS Maribor 
pooblastili, da na UE Maribor vloži Aneks k Statutu DOS Maribr, s katerim naj spremeni 
oziroma popravi 2., 5., 6., 10., 15., 16., 31. in 32 člen Statuta DOS Maribor (23 za / 0 proti). 



• g. Oman - disciplinska komisija je povedala, da ni pritožb, dejansko pa je sam podal dve, od
ene odstopa eno pa bi morali obravnavati. Obravnavati bi morali neopravičeno odsotnost
linijskega sodnika na 1. DOL. Predsednik disciplinske komisije mora popraviti poročilo.

• Ga. Miklošič - predlaga, da se sodnikom za njihov trud in napredek enkrat letno na občnem
zboru, novoletnem praznovanju ali pikniku podeli priznanja

• Ga. Miklošič - predlaga, da se vprašanja mladih sodnikov naslavljajo na komisijo za
izobraževanje in se ne debatira med sodniki in delegati ali drugimi prisotnimi na tekmi -
trenerji, ker prihaja do različnih tolmačenj pravil, posledica so slabše ocene sodnikov.

Drugih pripomb na predstavljena poročila prisotni na rednem OZ DOSM niso imeli, zato je
predsednik delovnega predsedstva g. Marko SEIFRlED prebrana poročila predlagal v potrditev.
Člani rednega OZ DOSM so poročila sprejeli s predlaganimi pripombami (poročilo za marketing in
poročilo disciplinske komisije).

SKLEP 5: Člani OZ DOSM so soglasno sprejeli poročila o delovanju v letu 2011 (23 za / O
proti).

Redni občni zbor DOSMje bil zaključen ob 18.25 uno

Zapisnikar: Irena ROŠKAR

~~J Predsednik delovnega predsedstva:
Marko SEIFRlED

~~'~

Overovitelji zapisnika:
Sanja MIKLOŠIČ inf1~r
Mojca TOVORNIK

j~1
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR GSM + 38641/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

Datum: 24. 2. 2012

VABILO
NA REDNO LETNO SKUPŠČINO DOSM

Redna skupščina DOSM bo v četrtek, dne 8 3. 2012 v prostorih Elektro Maribor, Veselova ul. Il,
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 overovateijev

zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem dnevnega reda
5. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine DOSM
6 Poročila:a' poročilo predsednika DOSM JU poročilo nadzornega odbora - NO DOSM K/
8 poročilo komisije za izobraževanje in napredek - KIN
O poročilo disciplinskega sodnika Y
G finančno poročilo za~o 2011/
G poročilo delegiranja '

~

poročilo marketinga J
7. Razprava o poročilih

. Pobude delegatov in razno

Zapisnikar: Mihelca Hojski, 1. r. Predsednik: David Gril
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR GSM + 386 41/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

Številka: 01/01

02.03.2012Datum:

'v

POROeILO O DELU DOSM
od januarja 2011 do decembra 2011

V obdobju od januarja do konca decembra se je upravni odbor DOSM sestajal vsakič, ko so
potrebe to narekovale. Sestajali smo sei v Veselovi 10 na podjetju Elektro Maribor.
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.
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.
Upam, da nam bo tudi letos uspelo organizirat družabno srečanje, ki je že sicer postala naša
stalnica.
Zahvalil bi se celotni ekipi,(predsedstvu) ki mi s svojim prostovoljnim delom v teh časih stoji
ob strani i mi pomaga pri vodenju DOSM , vendar moram poudarit , da se nekateri člani ne
odzivajo na seje predsedstva kot bi to bilo zaželjeno.

David (GRIL

pr~
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR 
 
Koresova ulica 7 
2000 MARIBOR     GSM + 386 41 / 32 21 26 

internet: www.drustvo-dosmb.si  
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Številka:        02 / 5 
Datum:          3. 3. 2012 
 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOSM 
ZA LETO 2012 

 
1. V letu 2011 sem organiziral izpit za sodnice/sodnike območnega razreda. Izpit je bili izveden v mesecu 

novembru 2011 in prijavljenih je bilo 13 kandidatov. Predavanja in izpiti so potekali v prostorih Avto 
šole v Ptuju. 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 letu 2011 je SK DOSM prijavil k opravljanju izpitov višjega razreda dva sodnika. Sodnik Matjaž 

ŠPENDL je izpit uspešno opravili z uspešnim sojenjem pa bo pridobil tudi potrebne ocene in se seveda 
v naslednji tekmovalni sezoni uvrstil na B listo sodnikov. Za opravljanje izpita in napredovanje smo 
prijavili sodnico Anjo TURK. Tudi ona bo še v tekmovalni sezoni 2011/2012 opravljala praktičen in 
teoretičen izpit in upam uspešno napredovala na B listo sodnikov. 

 
3. V tekmovalni sezoni 2011/2012 je SK DOSM predlagal za napredovanje na C listo sodnikov nekaj 

novih sodnic/sodnikov. Vsi uspešno sodijo v 3. DOL. 
 
4. Licenčnih seminarjev ZOSS, ki so bili v septembru 2011, so se udeležili vse sodnice in sodniki DOSM. 

Vse(i) sodnice/sodniki so pridobile(i) licenco in uspešno sodijo v tekmovalni sezoni 2011/2012. 
 

5. SK DOS Maribor je v tekmovalni sezoni 2011/2012 organiziral seminar za mlade sodnike, ki pomagajo 
soditi tekme mini in male odbojke. Seminar je bil organiziran v Dvorani Tabor, udeležilo pa se ga je 6 
sodnic in sodnikov. 

 
6. V tekmovalni sezoni 2010/2011sta 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 2011/2012. 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 
 



ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR GSM+38641/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

Datum: 2.3.2012

POROČILO DISCIPLINSKEGA SODNIKA DOS MARIBOR ZA LETO 2011

V letu 2011 ni bilo nobene pritožbe, ki bi jo obravnaval disciplinski sodnik DOS Maribor.

Disciplinski sodnik DOS Maribor
Zmago Planine

.Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 045\5-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE



ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR GSM+38641/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

Zadeva: Poročilo komisije za delegiranje za leto 2011

V letu 2011 je bilo relativno veliko število tekem predvsem na račun velikega števila ekip v 3. DOL. Veliko krat
je bilo potrebno poseči po sodnikih, A in B liste, ko le-ti niso bili delegirani na 1. oz. 2. DOL. V nekaterih
primerih se je po dogovoru z ekipami tekma prestavila na termin med tednom. Na nekaterih tekmah je sodil zgolj
1. sodnik. Razlog za to je premalo aktivnih sodnikov na CI listi in veliko število tekem. Rezultat tega je očitna
preobremenjenost nekaterih sodnikov. Ob vsem tem številu tekem je bilo relativno malo odpovedi, katerih glavni
razlog je bil v večini primerov službene obveznosti ter bolezni. Le na 2 oz 3 zadolžitvah je prišlo do
neupravičenega izostanka.
V začetku sezone 2011112 se je komisija za delegiranje s še dvema članoma UO DOS Maribor udeležila sestanka
s klubi pod okriljem DOS Maribor, jih seznanila in se z njimi dogovorila, da se bodo nekatere tekme zaradi
zgoraj navedenih razlogov prirnorane odigrati med tednom. Zaradi tega je v primerih večjega števila tekem
potrebna še večja mera usklajevanja in dogovarjanja.

Zelo aktivno je bilo tudi sojenje mlajših selekcija, kjer je bilo kar 81 turnirjev in kar 301 tekem - preglednica
spodaj. V tej preglednici so po vrsticah razdelane posamezne mlade selekcije.

V decembru 20 Il se je zgodil turnir MEVZA, kjer so nastopile mednarodne izbrane vrste iz generacija 96' in
mlajše. Na ta turnir je bilo potrebno delegirati zapisnikarje na treh igriščih istočasno za tri dni. Skupno je bilo 36
tekem.

mlajše selekcije
št.

št. turnirjev tekem
mladinci/ke 4 18
kadetinje 16 53
kadeti 11 36

st. deklice 16 55

st. dečki 11 36
Mala 15 69

mini 8 34

Skupaj 81 301

V spodnji preglednici so navedene vrednosti za skupna števila tekem po posameznih državnih odbojkarskih
ligah, za interligo in evropske pokale.

DOL

Skupaj od skupnega

1. dol 42 14 - ženske

2. dol 32

3. dol 82 14 - brez drugega sodnika
ys JI,;

2. krog 3. krog 4. krog finala finala

pokal Slovenije 14 2 6 2 3 1

1 brez 2. sodnika
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKm SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARlBOR GSM+38641/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

interliga 8
evropski pokal 2

Komisija za delegiranje, Miha Oman 1.r.

\'1' r"'.1 •
.1:'

/ i\}j '.1;])(-' -I._/- ~...>,: }-,. -.t, .~}' '
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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 7
2000 MARIBOR GSM + 386 41/322126

internet: www.drustvo-dosmb.si

Številka: Ol

Datum: 8.3.2012

ZADEVA: POROČILO KOMISIJE MARKETINGA ZA LETO 2011

Komisiji marketinga v sestavi Lavrenčič Igor in Turk Anja, v letu 2011 žal ni
uspelo pridobiti donatorskih sredstev ne v denarni obliki in ne v materialni.

Lep pozdrav! Komisija za marketing DOSM

Preds. Kom.: Igor LAVRENČIČ
Član: Anja Turk

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



ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR

Koresova ulica 007,2000 MARIBOR
GSM + 41/3221 26 internet: www.drustvo-dosmb.si

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011

Nadzorni odbor je v sestavi Mladen Gogi6, kot predsednik, Petra Marčič, kot član in
Matjaž Špendl kot član:

dne, 07.03.2012 opravil revizijo Poročil naslednjih organov Društva odbojkarskih
sodnikov Maribor za leto 2011:

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-do 08.03.2012 ni podano

Pri pregledu zgoraj navedenih poročil Nadzorni odbor ugotavlja:

- da se je v DOSM po Poročilu predsednika društva večkrat sestajalo in reševalo
tekoče zadeve, predsednik ugotavlja, da se v predsedstvu sodelovanje med člani
mora še bolj okrepiti ter da se člani udeležujejo vseh sestankov, celotno predsedstvo
i vsi člani DOSM si moramo medsebojno pomagati pri vodenju društva

- da je strokovna komisija DOSM organizirala tečaje in izpite za sodnike začetnike,
da so se prijavili k opravljanju izpitov za sodnike višjega razreda enega sodnika in

.- ~co, da so predlagali za napredovanje na C listo kar nekaj sodnikov, da so
se izvedli licenčni seminarji 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.

- da je komisija za delegiranje na čelu z Miho Omanom opravila delegacije na kar
81 turnirjih za mlajše selekcije na katerih se je odigrala.301 tekma, da je opravljeno
delegacij na kar 170 tekmah državnega in pokalnega prvenstva za člane in članice,
na 8 tekmah interlige in dveh tekmah v evropskih pokalih. Vse tekme so izpeljane s
strani sodnikov brez posebnih težav in pritožb na sojenje. V samem poročilu je

Davčna številka: 79637396; Transak. račun: NKBM 04515.0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE



razvidno, da je komisija za delegiranje sodnikov imela ogromno dela katera je
uspešno opravila.

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

- da je komisija za marketing ni podala ooročila za leto 2011

- da je v letu 2011 v šolskem in srednješolsxern 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 2011. Nadzorni
odbor ugotavlja, da je računovodkinja društva upoštevala veljavne Slovenske
računovodske standarde, da računovodstvo društva vodi dvostavno knjigovodstvo
ter da v letu 2011 pridobitna dejavnost društva znaša 13.330,00 €, da je stanje na
računu na dan 31.12.2011 11.996,00 €, da terjatve do kupcev znašajo 2.183,00 €,
terjatve do ZOSS znašajo 5.174,00 €.
Obveznosti do dobaviteljev znaša 2.111,00 €, obveznosti do članov 12.911,00 € in
pasivne časovne omejitve 1.588,00 €.
V letu 2011 so nastali materialni stroški v višini 1.968,00 €, stroški storitev- povračila
stroškov članom društva 55.428,00 €.
Prihodki v letu 2011 so bili prihodki iz opravljene dejavnosti v višini 13.330,00 €,
donacije v višini 2.202,00 € in dotacije 41.858,00 €.

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, 07.03.2012

Nadzorni odbor:

Mladen Goqič, predsednik .....

Petra Marčič, član ...~if1r;
Matjaž Špendl, član ...
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