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ZAPISNIK
IZREDNEGA OBdNEGA ZBORA DOS MATibOT

2OO9

Izredni obdni zbor DOS Maribor (v nadaljevanju IOZ DOSM) je bila dne 6. 4. 2010 v prostorih
Elektro Maribor, Veselova 10 v Mariboruzza(etkom ob 18.00 uri.
Dnevni red izrednega obdnega zbora:

DNEVNI RED:

1.

Otvoritev izrednega obdnega zboraDOS Maribor 2009
in dveh overiteljev zapisnika
DOS Maribor

Ad.

I

VD predsednik DOS Maribor g. Gril David je pozdravil vse

prisotne. Predlagal

je

delovno

predsedstvo Izrednega obdnega zbora DOS Maribor, in sicer:

Mihelca HOJSKI in g. Amir SULJKANOVIC
verifikacijsko komisijo v sestavi g. Borut SVEfef in Mitja LAVRENdId
zapisnikarja OZDOSM g. Marko SEIFRIED
overitelja zapisnika ga. Irena ROSKAR in g. Stanko INDEST

VD predsednik DOS Maribor g. David GzuL je delovno predsedstvo in organe OZ DOSM predlagal
v izvolitev prisotnim dlanom DOS Maribor. ilani DOS Maribor so predlagano delovno predsedstvo
in delovne organe IOZ DOSM soglasno sprejeli (18 za / 0 proti).
SKLBP 1: ilani IOZ DOSM so soglasno sprejeli predlagane organe za vodenje IOZ DOSM (f 8
za I 0 proti).

g. David GRIL je prosil delovno predsedstvo da prevzame vodenje IOZ DOSM in jim zaielel
uspe5no delo.
Davina Stevilka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matiina Stevilka: 9991435035000; Davini zavezanec: NE

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je IOZ DOSM sklepden. Poslovna sekretarka DOS Maribor

je poslala vabila 33 dlanom DOS Maribor in l. dastnemu dlanu DOS Maribor.lOZ DOSM se je
udeleZilo 17 dlanov DOS Maribor in I dastni dlan DOS Maribor.
SKLEP 2: Na IOZ DOSM je prisotnih 18 ilanov DOS Maribor, zato jelOZ DOSM sklepien.

dlanica delovnega predsedstva ga. Mihelca HOJSKI je prebrala Zapisnik rednega OZ DOS Maribor
2009.
Predsednik delovnega predsedstva g. Boris SPAdAL predlagal zapisniki v potrditev. itani fOZ
DOSM so prebrani Zapisnik rednega OZ DOS Maribor 2009 sprejelibrezpripomb.

SKLEP 3: dlani IOZ DOSM so soglasno sprejeli Zapisnik redne OZ DOS Maribor 2009 (18 zt
l0 proti).

Predsednik delovnega predsedstva g. Boris SPAdAL je prisotnim predstavil listo kandidatov za
vodenje DOS Maribor. Za predsednika DOS Maribor je kandidiral g. David GRIL. Izbral in
dogovoril se je tudi z ostalimi kandidati zaUO DOS Maribor.
Tako je bila predlagana naslednja lista:
Predsednik David GRIL

Blagajnidarka
Strokovna

Mojca TOVORNIK

komisija Amir Suljkanovid in Marko Seifried

Delegiranje

Miha OMAN

Marketing

Anja TURK in Igor LAVRENCId

Poslovnasekretarka MihelcaHOJSKI
Predsednik delovnega predsedstva g. Boris SPAdAL je IOZ predlagal v potrditev predsednika DOS
Maribor g. Davida GRILA. V potrditev je predlagal tudi kandidate s predlagane liste. Clani IOZ DOS
Maribor so predlog sprejeli soglasno.

SKLEP 4: ilani IOZ DOSM so soglasno sprejeli kandidata za predsednika DOS Maribor g.
Davida GRILA. (17 za I I vzdrian / 0 proti).
Clani IOZ DOSM so soglasno sprejeli kandidate zaUO DOS Maribor. (18 za l0 proti).

Predsednik delovnega predsedstva g. Boris SPACAL j e za dlane nadzomegaodbora DOS Maribor
predlagal g. Mladena GOGICA, g.Matja?aSpgNpla in ga. Petro MARili.
dlani IOZ DOSM predlagani nadzomi odbor DOS Maribor soglasno sprejmejo.

SKLEP 5:

ilani IOZ DOSM so soglasno

sprejeli predlagani NO DOS Maribor (18 za / 0 proti).

Davina Stevilka: 79637396: TRR: NKBM 04515-0000549528; Matiina Stevilka: 9991435035000; Davini zavezanec: NE

Predsednik delovnega predsedstva g. Boris SPAdAL je zadlane disciplinske komisije predlagal g. g.
ZmagaPLANINCe, g. Vfitjo LAVRENetiR in ga. Vesno ZIMSEK.

itani IOZ DOSM

predlagano disciplinsko komisijo DOS Maribor soglasno sprejmejo.

SKLEP 6: dhni IOZ DOSM so soglasno sprejeli disciplinsko komisijo DOS Maribor (18 za lA
proti).
Izredni volilni obdni zbor je bil zakljuden ob 18.40 uri.

Zapisnikar: $arko SEIFRIED
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Predsednik

predsedstva:

u--)^-,'.1

Stanko INDEST
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Davlna Stevilka: 79637396; TRR: NKBM 04515-fin0549528; Matidna Itevilka: 999f435m5{n0; DavEni zavezanec: NE

ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 007,2000 MARIBOR
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70
Številka:

01 / 10

Datum:

06. 02. 2010

POROČILO O DELU DOS Maribor
od decembra 2008 do decembra 2009

V obdobju od lanskega decembra do danes se je upravni odbor DOSM sestajal vsakič, ko so
potrebe to narekovale. Sestajali smo v dvorani tabor, katera nam še vedno na srečo nudi usluge
brezplačno.
Vse seje so odprte in sodniki dobrodošli, da se jih v čim večjem številu udeležijo.
Na sestankih smo reševali probleme v delu DOSM in večinoma probleme in zahteve, ki nam jih
postavlja ZOSS.
DOS Maribor ima na domeni svoje internetne strani, katerih se sodniki premalo poslužujejo.
Tako kot v preteklih letih imamo največ problemov s pridobivanjem novih sodnikov. V lanskem
letu smo pridobili kar nekaj novih sodnikov, kot tudi pripravili seminar za sodnike male in mini
odbojke.
Letošnjo leto bomo na konferenci volili novo predsedstvo kajti staremu poteče mandat,ker pa
smatram, da moje delo ni bilo 100% se umikam z mesta predsednika in prepuščam mesto mlajšim
kolegom, ki bodo imeli več volje do dela z člani, ki si jih bodo izbrali.
Ker DOS Maribor deluje na osnovi brezplačnega dela ne morem prisilit nobenega člana, da opravlja
svoje delo 100% kot bi to jaz želel ( npr še danes nimam zapisnika skupščine s prejšne konference)
Predvsem me veseli dejstvo, da se naši sodniki kot tudi delegatje in povabljeni gostje vedno v
večjem številu udeležijo naših dveh shodov, za katera upam, da bosta postala tradicionalna.
Zahvalil bi se določenim članom predsedstva, ki mi s svojim prostovoljnim delom v teh časih stala
ob strani in mi pomaga pri vodenju DOSM.
Nasledniku želim obilo uspehov pri vodenju DOS Maribor, kajti potreboval bo kar precej energije,
da bo lahko poskušal ustreč vsem nergačem, ki iz dneva v dan rušijo korenine in renome, ki ga je to
društvo ustvarilo in gradilo mnogo let.
David GRIL
Predsednik DOSM

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

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 / 15

Datum:

15. 2. 2009

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOSM
ZA LETO 2009
1. V letu 2009 sem s pomočjo Sanje Miklošič organiziral nekaj izpitov za sodnice/sodnike
območnega razreda. Izpiti so bili izvedeni vsakič ko se je za izpit prijavil kakšen
sodnik/sodnica. Predavanja in izpiti so potekali v sejni sobi Dvorane Tabor. Vsi kandidati so
opravili izpit in sodijo v tekmovalni sezoni 2009 / 2010 tekme OZS.
2. V letu 2009 je SK DOSM prijavil k opravljanju izpitov višjega razreda dva sodnika.
Sodnica Anja GRIL in sodnik Miha OMAN sta izpit uspešno opravila. Tudi v tekmovalni
sezoni 2009/2010 kar 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 pomagala.
3. V tekmovalni sezoni 2009/2010 je SK DOSM prelagal 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 septembru 2009 se je udeležilo 33 sodnic/sodnikov
DOSM. Vse(i) sodnice/sodniki so pridobile(i) licenco in uspešno sodijo v tekmovalni sezoni
2009/2010.
5. SK DOS Maribor je v decembru 2009 organiziral seminarje za mlade sodnike, ki pomagajo
soditi tekme mini in male odbojke. Semenarjev se je udeležilo okoli 10 sodnikov/sodnic. Na
seminarjih je predavala Sanja Miklošič.
6. V tekmovalni sezoni 2008/2009 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 upam da bodo sodniki prejeli dobre ocene in tako izpolnjevali pogoje za napredovanje
tudi v letošnji tekmovalni sezoni. Kontrole se bodo opravljale tudi v tej tekmovalni sezoni.
Ocenjeni bodo vsi sodniki na A in B listi sodnikov. DOS Maribor pa bo opravil tudi
kontrolo 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 ste mi pomagali pri delu.
Marko SEIFRIED
SK DOS Maribor
Dostavljeno :
- 1x predsednik DOSM
- 1x sekretar DOSM
- 1x arhiva
Davčna številka: 79637396; TTR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70

Datum: 04.02.2010

POROČILO KOMISIJE ZA DELEGIRANJE
ZA LETO 2009
V letu 2009 smo sodniki DOS Maribor odsodili 516 tekem. Zaradi večjega števila sodnikov, je bilo
delegiranje bistveno lažje. Bilo je nekaj odpovedi in predelegacij, zaradi tekem na INTERLIGI in
CEV Cup (na te tekme je potrebno delegirati lin.sodnike in zapisnikarje).

Odsojene tekme v DOL in turnirji nižjih rangov (mladinskih, kadetskih, st.dečki/deklice ter mala in
mini odbojka):
1.DOL - 78 tekem
2.DOL - 96 tekem
3.DOL - 75 tekem
2 mladinska turnirja
26 kadetskih turnirjev
36 turnirjev st.dečki/deklice
12 turnirjev v mali odbojki
10 turnirjev v mini odbojki
INTERLIGA
CEV Cup

10 - tekem
85 - tekem
117 - tekem
24 - tekem
20 - tekem
9 - tekem
2 - tekmi

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.

V lanskem letu so tudi pomagali sodniki A in B liste pri sojenju tekem na 3.DOL.

Predlagam, da se sodnikom na C1 in C2 listi v naslednji sezoni takoj na začetku pošlje obrazec
zasedenosti in ga posredujejo po e-pošti komisiji za delegiranje v DOS Maribor, saj bi tako bilo manj
odpovedi in še lažje delegiranje.

Lep pozdrav,
Predsednik komisije za delegiranje
Boris SPAČAL l.r.
Davčna številka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70

Številka: 06 / 01 – 10
Datum: 08. 02. 2010

POROČILO DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA
ZA LETO 2009

Disciplinsko razsodišče v sestavi: Janko Šarman, Vesna Zimšek in Stanko Indest, je v preteklem
obdobju imelo le eno sejo, na kateri je bila obravnavana prijava zoper članico našega društva zaradi
neudeležbe na odbojkarskem turnirju.
Disciplinsko razsodišče je za storjeno kršitev sodnici izreklo ustni opomin.
Pri obravnavi tega primera je disciplinsko razsodišče ugotovilo, da je do kršitve prišlo tudi zaradi
nedorečenosti pri odpovedovanju tekem, zato predlaga Upravnemu odboru Društva odbojkarskih
sodnikov, da to opredeli z navodili.
Ker na redni volilni skupščini Društva odbojkarskih sodnikov Maribor, dne 04.03.2010 izvoljenim
članom disciplinskega razsodišča poteče štiri letni mandat, se članoma iskreno zahvaljujem za
sodelovanje.
Vsem članom društva pa želim uspešno opravljanje sodniških nalog.
Športni pozdrav,
Predsednik disciplinskega razsodišča DOSM
Stanko INDEST l.r.

Davčna številka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70

Datum: 30.01.2010

POROČILO KOMISIJE ZA MARKETING
ZA LETO 2009
Komisija za marketing DOS Maribor je v letu 2009 odposlala prošenj za donatorstva petnajstim
podjetjem oziroma delovnim organizacijam.
Do 31.12.2009 se jih je odzvalo 10 podjetij, ki so nakazali različne zneske na društven TRR v
skupnem znesku 1.350,00 EUR.
Denar se je izključno porabil za nakup športne oziroma sodniške opreme in sodniških rekvizitov za
člane DOSM.
Lep športni pozdrav,
Komisija za marketing DOSM
Predsednik: Igor LAVRENČIČ l.r.
Član : Boštjan MERHAR l.r.

Davčna številka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR
tel. 02 / 331 90 11, fax 02 / 331 91 70

Datum: 25.01.2010

POROČILO KOMISIJE ZA ŠOLSKA ODBOJKARSKA TEKMOVANJA
ZA LETO 2009
Odbojkarski sodniki DOS Maribor so v letu 2009 sodili tekme naslednjih šolskih tekmovanj:
Srednje šole - odbojka (45 tekem)
- področno Maribora in Ruš
21 tekem
- četrtfinale, polfinale in finale državnega prvenstva
24 tekem
Srednje šole - odbojka na mivki (59 tekem)
- področno Maribora in Ruš
- področno državno prvenstvo skupine A

25 tekem
34 tekem

Osnovne šole - odbojka (97 tekem)
- področno skupine A za 2008/2009
- predtekmovanje in občinsko mariborskih OŠ
- predtekmovanje in finale obmariborskih OŠ
- področno skupine A za 2009/2010
- četrtfinale in polfinale državnega prvenstva

12 tekem
27 tekem
16 tekem
12 tekem
30 tekem

Osnovne šole - mala odbojka (69 tekem)
- predtekmovanje in občinsko mariborskih OŠ
- predtekmovanje in finale obmariborskih OŠ
- področno tekmovanje

36 tekem
21 tekem
12 tekem

Osnovne šole - mini odbojka (43 tekem)
- predtekmovanje in občinsko mariborskih OŠ
- predtekmovanje in finale obmariborskih OŠ
- področno tekmovanje

13 tekem
18 tekem
12 tekem

Osnovne šole - odbojka na mivki (107 tekem)
- občinsko mariborskih OŠ
- obmariborske OŠ
- področno skupine A
- polfinale državnega prvenstva

27 tekem
13 tekem
27 tekem
40 tekem
-----------Skupno 420 tekem

Davčna številka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

Sojenje tekmovanj ptujskih šol. (77 tekem)
- medobčinska in področna tekmovanja OŠ
- medobčinska mala odbojka
- medobčinska in področna tekmovanja SŠ
Skupno

38 tekem
28 tekem
11 tekem
-----------77 tekem

Vsem sodnikom DOS Maribora, ki so sodelovali pri teh tekmovanjih, se zahvaljujem, vse pa
naprošam za nadaljnje sodelovanje.
Lep pozdrav,
Vodja šolskih odbojkarskih tekmovanj
Martin LEVER l.r.

Davčna številka: 79637396; TRR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

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

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2009

Nadzorni odbor je v sestavi Matjaž Kovačič, kot predsednik, Jasna ZAJŠEK kot član.
Opravil revizijo poročil naslednjih organov Društva odbojkarskih sodnikov Maribor:
-

Poročilo predsednika DOSM
Poročilo vodje za kontrolo in napredek sojenja DOSM
Poročilo vodje za delegiranje sodnikov DOSM
Poročilo predsednika disciplinskega razsodišča DOSM
Finančno poročilo
Poročilo marketinga
Poročilo šolskih tekmovanj

Pri pregledu zgoraj navedenih poročil nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti v njihovem
delovanju v letu 2009.
Kot posebnost velja omeniti izjemno dobro delo vseh organov društva, ter veliko mero
prizadevnosti in strokovnosti.

Jasna Zajšek l.r.
Članica NO DOS Maribor

V Mariboru, 03.03.2010

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

