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Poročilo NADZORNEGA ODBORA OZS za leto 2019 
 

 
 

V letu 2019 je Nadzorni odbor Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju NO OZS) svojo 
nadzorno in svetovalno vlogo opravljal skladno s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih  nalaga 
Statut OZS. 
Na skupščini Odbojkarske zveze Slovenije 23.aprila 2019 je bil po odstopu enega izmed članov 
NO OZS imenovan nov član. 
 
Člani NO OZS smo tudi v minulem letu osebno ali v pisni obliki redno komunicirali s pisarno OZS, 
še posebej z generalnim sekretarjem in predsednikom OZS. Posamezni člani NO smo se 
udeleževali tudi sej Predsedstva OZS. 
 
Pri opravljanju svoje funkcije nismo opazili pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi pomenile večje 
kršitve ali bi bilo delovanje v nasprotju s Statutom OZS in veljavno zakonodajo. Tudi iz 
posredovanih poročil za leto 2019 posameznih stalnih komisij pri OZS nismo zasledili kršitev.  
 
Velja pa izpostaviti pripombe (tako tekmovalno registracijske komisije kot tudi sekretarja 
tekmovanja) na težave, ki se pojavljajo s tekmovanji MEVZE, kjer se iz leta v leto ponavlja 
pomanjkanje pravočasnih informacij, nespoštovanje dogovorjenih rokov…  
  
Članske evidence so ažurne in urejene, plačevanje članarin teče po ustaljenih postopkih. Na  
predlog strokovne službe bo potrebno ločiti plačevanje prijavnin in članarin, ker sta z vidika 
davčne zakonodaje to dve vsebinsko različni kategoriji. 
 
Finančna poročila (računovodski izkazi in poročilo za leto 2019) so bila pripravljena in oddana 
pravočasno in v skladu z računovodskimi standardi. Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 
3.761.571 EUR, skupno odhodki 3.664.380 EUR, (davek od dohodkov 8.170 EUR), čisti presežek 
prihodkov nad odhodki pa 89.021 EUR.  
Revizijska hiša ni izrazila mnenja s pridržki. (Revizijsko poročilo je tudi sestavni del poročila OZS 
za  leto 2019.) 
 
Leto 2019 je brez dvoma leto presežkov za slovensko odbojko in visokega pozicioniranja odbojke 
med  slovenskimi športi ter v celotni slovenski javnosti v vseh ozirih: tekmovalnih, organizacijskih 
in medijskih. Organizacija in izvedba FIVB Challenger, Evropskega prvenstva (vsi dogodki in  
promocija pred tem dogodkom: odštevalnik na obrežju Ljubljanice, pot pokala po osnovnih šolah, 
akcija 99 igrišč v centru Ljubljane, odbojka na Ljubljanici, filatelistična razstava, rekordni obiski v 
Stožicah…) so dvignili slovensko odbojko med najbolj priljubljene športe v Sloveniji. Če k temu 
dodamo še dobre nastope naših odbojkaric v Srebrni evropski ligi, na evropskem prvenstvu, 
uspeh kadetinj in številne uspehe v odbojki na mivki ter številne evropske projekte, je nedvomno 
za nami izjemno delovno, zavzeto in dobrih rezultatov polno leto. 
  
Predlogi in pobude za delo v prihodnje (nekatere od njih se ponavljajo že nekaj let v poročilih, a 
jih vseeno kaže ponoviti) : 

- priprava smernic delovanja do leta 2025 (začrtati cilje in pot), 
- nadaljevanje in povečanje aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju in še boljšemu 

delovanju klubov ter razvoju in dvigovanju kvalitete državnih lig, 



- še bolj aktivno pristopiti k reševanju problematike MEVZE, ki se pojavljajo iz leta v leto pri 
organizaciji tekmovanj, 

- izkoristiti popularnost in pozitiven naboj, ki smo ga pridobili v letu 2019 z vrhuncem na 
EP 2019, da interes za odbojko in obiski tekem ne bodo na nivoju minulih let, 

- upoštevati opozorilo revizijske hiše, da je nadaljnje poslovanje OZS odvisno od višine 
ustvarjenih prihodkov in možnosti poplačila oz. spremembe ročnosti kratkoročnih 
obveznosti. To velja zlasti, ker pričakujemo velik vpliv na dogajanje – zmanjšanje 
prihodkov v letošnjem letu - zaradi pandemije. 

 
NO OZS predlaga Skupščini OZS, da z navedenimi ugotovitvami, opažanji, predlogi in pobudami 
sprejme (potrdi) poročila in programe dela, ki so jih pripravili predsedstvo in organi OZS. 
 

V Ljubljani, 31. avgusta 2020 
 
 
Pripravili: Aleš Kušar, Marjan Pučnik in Mile Crnović 

 


