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METOD ROPRET, predsednik OZS

"LETO 2017 JE BILO ZELO INTENZIVNO"
Predsednik Odbojkarske zveze
Slovenije, Metod Ropret, se je
še enkrat ozrl v leto 2017 in se
dotaknil aktivnosti v 2018
Leto 2017 je prineslo uspehe in tudi kar
nekaj priznanj za dobro delo?
Preteklo leto je prineslo nekaj izjemnih
tekmovalnih uspehov v vseh panogah pod
okriljem Odbojkarske zveze Slovenije, tudi
prvo uvrstitev moške reprezentance na
svetovno prvenstvo in seveda srebrno
odličje naših deklet do 23 let na domačem
svetovnem prvenstvu. Veliko nam pomeni
mnenje celotne športne javnosti, ki
ocenjuje, da odbojka v Sloveniji napreduje z
velikimi koraki in pridobiva na veljavi.
V preteklem letu je pri nas potekalo kar
deset mednarodnih dogodkov?
Začeli smo z januarskim kvaliikacijskim
turnirjem za kadetinje, nadaljevali s prvim
turnirjem evropske serije v odbojki na snegu
v Kranjski Gori, pri nas smo spremljali
kvaliikacije za svetovno prvenstvo za
moške ter ženski in moški turnir evropske
serije v odbojki na mivki, hkrati še olimpijske
kvaliikacije mladih. Vrhunec je bilo seveda
svetovno prvenstvo za dekleta do 23 let v
Ljubljani.
Ko pogledam nazaj, je bilo leto 2017 za OZS
izjemno naporno, še posebej, ker imamo
tako omejene kadrovske vire. A to je vložek
v prihodnost slovenske odbojke, in eden od
načinov, da kot krovna organizacija temu
športu zagotovimo nadaljnji razvoj.

Predsednik OZS, Metod Ropret

"Po mnenju celotne športne
javnosti odbojka v Sloveniji
napreduje z velikimi koraki."

V letu 2017 ste izpeljali tudi kar nekaj
promocijskih aktivnosti?
Res je. Odbojko kot športno panogo v
različnih oblikah smo predstavili na obeh
olimpijskih festivalih za otroke, jesenskem
in zimskem, sodelovali smo na dogodku
World Snow Day, izvedli smo brezplačno
šolo odbojke na snegu za otroke in tudi prvi
uradni kamp v odbojki na mivki. Zelo
odmevne so bile promocijske aktivnosti z
žensko reprezentanco do 23 let.
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VISOKIM AMBICIJAM JE TREBA SLEDITI
"Prisotnost na tekmovanjih je velik strošek, a
ocenjujemo, da je nujna za razvoj odbojke."
Kaj pa druga področja? Na katerih
je bila OZS še aktivna?
Ponosen sem, da se je OZS v letu
2017 vključila v več dobrodelnih
akcij, podprli smo vseslovenski
projekt Skupaj smo večji. Intenzivno
smo se lotili različnih projektov
SLOADO za osveščanje mladih
športnikov o nevarnostih dopinga,
za kar smo prejeli tudi posebno
zahvalo mednarodne zveze. S
pogodbo, ki smo jo sklenili s
podjetjem Genius Sports, smo
tekmovanju v 1. DOL zagotovili
integriteto, prvič bomo slovenske
odbojkarje lahko videli v video igrici,
imamo tudi novo uradno trgovino
reprezentanc, prvič smo izbrali
najboljša odbojkarja in trenerja leta
in še bi lahko našteval. Aktivnosti je
bilo veliko.
Če se vrnemo k tekmovalnemu
delu. Reprezentančni programi so
bili zelo obsežni?
Takšno število akcij, pripravljalih
dni, potovanj in tekmovanj je bil za
samo zvezo izredno velik zalogaj.
Cilje si postavljamo visoko in se v
skladu s temi cilji odločamo o
prioritetah in o tem, kako graditi
posamezno sezono. Ne glede na
stroške skušamo reprezentancam
omogočiti kakovostne priprave in
nastope na tekmovanjih. Nahajamo
se v obdobju, ko klubi producirajo
zares dobre igralce in igralke, tudi
selekcioniranje je očitno ustrezno.
Imamo veliko število kakovostnih
ekip in njihovim visokim ambicijam
moramo slediti. Vse to seveda vodi
v nadaljnja tekmovanja. Posledično
so stroški veliki, a ocenjujemo, da je
prisotnost na tekmovanjih nujna.

Le na ta način lahko igralci in igralke
pridejo do članske reprezentančne
ravni, skozi akcije reprezentanc
nabirajo izkušnje, napredujejo in
morda nekoč zaigrajo v tujini.
V letu 2017 smo spoznali, da na
poti proti vrhu ne šteje vedno le
rezultat?
Kot že rečeno je preteklo leto
prineslo izjemne uspehe, tudi
zmago moške reprezentance v 2.
skupini svetovne lige, a hkrati smo
doživeli tudi največje športno
razočaranje. Mednarodna zveza nas
je namreč administrativno izločila iz
svetovne lige in nam odvzela
možnost, da nastopimo v elitnem
tekmovanju. Kljub temu, da se še
vedno nismo predali in da smo
sprožili vse potrebne postopke,
smo določene posledice seveda
občutili,
tudi
na
poslovnem
področju.
Omenili ste poslovno področje.
Kako trenutno kaže slovenski
odbojki?

"Letvico vsako leto
postavimo višje in
povečamo prihodke, a
bomo morali raven
očitno še naprej
zviševati, saj se vedno
znova izkaže, da bi
sredstev potrebovali
še več."

Prvi sestanek organizatorjev
evropskega prvenstva za moške 2019.

Dejstvo je, da smo v zadnjem
obdobju letvico postavili zelo
visoko, a jo bo očitno iz leta v leto
treba postavljati še višje. Čeprav
vsako leto prihodke pripeljemo do
višje ravni, se potem izkaže, da bi
sredstev potrebovali še več.
Generalno gledano bi bilo lahko
boljše, a se pri toliko uspehih,
nekaterih tudi nepričakovanih, vseh
stroškov
enostavno
ne
da
predvideti. Po drugi strani pa je
treba povedati, da smo pri
nekaterih
državnih
institucijah
deležni večje podpore kot kdajkoli
v preteklosti, več polsuha za naše
aktivnosti je tudi pri sponzorjih in
partnerjih.
Podpora bo še kako pomembna,
saj je pred OZS doslej največji
projekt?
Evropskemu prvenstvu za moške,
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EVROPSKO PRVENSTVO MORAMO IZKORISTITI
"Prepričan sem, da
bomo ravno z
organizacijo
evropskega prvenstva
odbojko v Sloveniji
končno postavili na
mesto, ki si ga zasluži,
oziroma ji pripada."

"Na področju
tekmovanj v
domačem
prvenstvu bomo
morali v
prihodnosti
narediti več."

ki ga bomo prihodnje leto gostili v
Sloveniji, že zdaj prilagajamo velik
del poslovnih in marketinških
aktivnosti. Uspešna kandidatura,
skupaj s Francijo, Belgijo in
Nizozemsko, ter uspešno izpeljani
projekti v letu 2017 so bili obliž na
rano, ki nam jo je z odpovedjo
nastopanja v svetovni ligi zadala
mednarodna zveza. Širša podpora
državnih
institucij,
lokalne
skupnosti in tudi gospodarstva za
evropsko prvenstvo 2019 je že
zagotovljena in to nam izredno
veliko pomeni. Gre za verjetno
največji športni dogodek v tem
desetletju pri nas, odbojkarski
zagotovo.
Glede
na
pogoje,
inančno intenzivnost in druge
zahteve mednarodnih zvez namreč
vse bolj kaže, da bo organizacijo
največjih športnih dogodkov v
prihodnosti zelo težko pridobiti.
OZS je na srečo dobila priložnost in
se v organizacijo podala skupaj s
Francijo, Belgijo in Nizozemsko.
Pred nami je projekt, ki bo za našo
zvezo zelo velik zalogaj, a ga
moramo izkoristiti v svojo prid, da
v poslovnem in inančnem smislu
odbojki zagotovimo stabilnost, da
se rešimo senc iz preteklosti in
poskrbimo za svetlo prihodnost.
Prepričan sem, da bomo ravno z
organizacijo evropskega prvenstva
odbojko v Sloveniji končno postavili
na mesto, ki si ga zasluži, oziroma ji
pripada.

OZS V PROJEKTU Erasmus+ Sport 2018 Call
"Odbojkarska zveza Slovenije se je uspešno dogovorila, da bo skupaj
z Italijo, Poljsko, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško izpeljala projekt
Erasmus+ Sport 2018 Call - Exchange of a good practice between
national volleyball federations. Gre za še en projekt, s katerim OZS želi
odbojki zagotoviti nadaljnji razvoj. Projekt se bo začel v letu 2018."

Kaj pa domača tekmovanja?
Ne glede na to, da domača
tekmovanja, na čelu z državnim
prvenstvom v vseh kategorijah, lepo
tečejo, da nekako ves čas narašča
število igralcev in da se v klubih dela
na vioski ravni, bomo morali na tem
področju narediti več. Pokalno
tekmovanje smo s pomočjo lokalnih
organizatorjev sicer že dvignili na
višjo raven, zdaj bomo to skušali
storiti še z državnim prvenstvom.
Ena od novosti, ki smo jih dorekli, je
1. DOL liga za ženske, do sprememb
sistema tekmovanja bo verjetno
prišlo tudi pri mlajših kategorijah.
Poleg tega potrebujemo večjo
promocijo, več televizijskih minut
oz. prenose tekem preko spleta, v
sodelovanju s klubi pa moramo
poskrbeti tudi za večjo medijsko
izpostavljenost.
V povezavi s klubsko odbojko ste
v letu 2017 začeli z nekaj projekti,
ki bi lahko povečali zanimanje za
to panogo?
Res je. Poleg Evropskega festivala
v odbojki na mivki za otroke, ki ga
bomo spet lahko spremljali v letu
2018, smo se v letu 2017 z evropsko
zvezo dogovorili še za izvedbo
projekta CEV School Volleyball, s
katerim bomo predvidoma začeli
jeseni 2018. Gre za obsežen projekt,
potrebno je bilo veliko usklajevanja.
Skozi omenjeni projekt bomo
skušali k igranju odbojke pritegniti
čim več otrok in tako še povečati
našo bazo, dolgoročno pa bomo
morda skušali celo vplivati na način
učenja odbojke v osnovnih šolah.
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PRAV JE, DA RAZVIJAMO VSE PANOGE
"Verjamem, da bomo tudi
pri nas uspešno sledili
trendom, ki so jih
postavile nekatere druge
evropske države, na
primer Avstrija, Latvija,
Švica in skandinavske
države."

"V letu 2018 nas
čaka kar nekaj
izzivov, največji del
aktivnosti bo
usmerjen v pripravo
na evropsko
prvenstvo."

V letu 2017 smo v Ljubljani dobili
dolgo pričakovano dvorano za
odbojko na mivki, verjetno temelj
za nadaljnji razvoj te panoge?
Na Odbojkarski zvezi Slovenije smo
gradnjo prve dvorane za odbojko na
mivki seveda podprli. V Sloveniji
smo s tem namreč dobili dolgo
pričakovani pripravljalni center za
članske
ekipe
in
mlade
reprezentance v zimskih in konec
koncev tudi v poletnih mesecih.
Tako je izpolnjen osnovni pogoj za
razvoj tega športa pri nas in
verjamem, da bomo uspešno sledili
trendom, ki so jih s takšnimi temelji
postavile nekatere druge evropske
države, npr. Avstrija, Latvija, Švica in
tudi skandinavske države, v katerih
se je odbojka na mivki zelo razvila.
Že zdaj je ta panoga tudi med
slovenskimi igralci in igralkami zelo
priljubljena, tudi vse več mladih
svojo prihodnost vidi v tem športu,
zares veliko ekip je tekmovalo v
državnih
prvenstvih
v
petih
starostnih kategorijah.
V preteklih letih smo se na OZS sicer
v veliki meri osredotočili na
organizacijo mednarodnega turnirja
v Ljubljani in tako najboljšim
slovenskim dvojicam omogočili, da
so si nabrale pomembne točke na
svetovni in evropski lestvici. Se pa
zavedamo,
da
v
Sloveniji
potrebujemo tudi

LETO 2018 PRINAŠA...
"Velik del aktivnosti in sredstev v letu 2018 bo namenjenih pripravi
na evropsko prvenstvo 2019. Vsi se veselimo tega izziva, a se hkrati
zavedamo, da nas skupaj s soorganizatorji čaka zahtevna in odgovorna
naloga. Po drugi strani je kar nekaj dela že opravljenega in že zdaj sem
prepričan, da bomo organizirali izjemno prvenstvo."

tudi serijo turnirjev za državno
prvenstvo v članski kategoriji.
Zakaj ste v Slovenijo pripeljali
odbojko na snegu?
Odbojka na snegu se je v Sloveniji
začela razvijati že pred leti, a še ne v
neki organizirani obliki. Na OZS smo
prepoznali potencial te panoge in
se že v prvi sezoni evropske serije
prijavili za organizacijo turnirja.
Udeležba ekip v Kranjski Gori je bila
dobra, sponzorji in partnerji so
dogodek lepo sprejeli, odziv
javnosti je bil pozitiven, deležni smo
bili tudi dobre medijske podpore.
Menim, da je prav, da tudi odbojka
na snegu dobi priložnost in da
moramo kot krovna odbojkarska
organizacija razvijati vse panoge.
Česa si želite v letu 2018?
Želim si predvsem, da bi leto minilo
s podobnimi tekmovalnimi uspehi
kot preteklo. Pred nami je nekaj
izzivov,
med
drugim
prvo
sodelovanje moške reprezentance
na svetovnem prvenstvu. Upam, da
bo ekipa popolna in brez poškodb
in da bo pokazala, kam v svetovni
konkurenci sodi. Prepričan sem, da
bodo v boju za nastop na
evropskem prvnstvu 2019 uspešna
tudi dekleta, že kar tradicionalno
lahko računamo na kakšno dobro
uvrstitev mladih reprezentanc. V
odbojki na mivki so naše dvojice
začele nizati dobre rezultate, enako
v odboji na snegu. Seveda si želimo
tudi zanimivega prvenstva in se
nadejamo, da se bo v letu 2018 še
več mladih odločilo za igranje
odbojke.
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ACH VOLLEY DO 13. ZAPOREDNE ZVEZDICE
ACH Volley Ljubljana je
do štirinajstega naslova
slovenskega prvaka prišel
šele na peti tekmi finala.
V sezoni 2016/17 smo v državnem
prvenstvu
spremljali
razburljiv
razplet. Medtem ko favoriti v
četrtinalu niso imeli večjih težav, v
polinalu pa se je na prvi tekmi
zataknilo le Calcit Volleyballu, je
bilo povsem drugače v boju za zlato
odličje. ACH Volley si je trinajsti
zaporedni naslov zagotovil šele na
peti inalni tekmi v Tivoliju.
Ljubljančani so pred skoraj 3000
ljubitelji odbojke le strli odpor
kamniške vrste in se veselili nove
lovorike.
Tretje mesto je po zmagi nad
Hočami osvojil Triglav Kranj,

Zmagovalci 2. DOL so postali
odbojkarji Črnuč ACH I, drugi je bil
GO Volley, tretji pa SiPlayer Fram.
Zmage v 3. DOL vzhod se je veselila
Mislinja, v 3. DOL zahod je bil
najuspešnejši MOK Kočevje.

V slovenskem prvenstvu
odbojkarji ACH Volleyja
trinajst let na vrhu.

so
že

NOVA KBM BRANIK SPET NA VRHU
Mariborske odbojkarice
so se v "Lukni" veselile še
14. naslova slovenskih
prvakinj.
Državno prvenstvo za odbojkarice
se je v sezoni 2016/17 zaključilo z
zmago Nove KBM Branik, ki je
mariborski vrsti prinesla štirinajsti
naslov slovenskih prvakinj. Finalna
serija se je končala že po treh
tekmah,
odbojkarice
Calcita
Ljubljane pa so morale krono po
dveh
sezonah
prepustiti
Mariborčankam.
Tretje mesto je po ogorčenem boju
pripadlo novogoriškemu GEN-I

Volleyju, ki je bil po treh izenačenih
obračunih, ki so se vsi zaključili z
rezultatom 3:2, uspešnejši od ekipe
VOLLEYBALLjubljana. Zmagovalke
2. DOL so bile odbojkarice Nove
KBM Branik II, v 2. DOL zahod so bile
najboljše odbojkarice AnkaranaHrvatinov. V 3. DOL vzhod je zmaga
pripadla ekipi KLS Ljubno, v 3. DOL
zahod je prvo mesto osvojil Piran.

Mariborčanke so po dveh letih
prevlade Calcit Volleyballa
lovoriko vrnile v svojo vitrino.
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MLADINSKA NASLOVA
ČRNUČAM IN GEN-I-ju

VSESLOVENSKI
ODBOJKARSKI VIKEND

Odbojkarji ekipe Črnuče ACH I in
odbojkarice GEN-I Volleyja so se
veselili naslova državnih prvakov
v mladinski konkurenci.
Ljubljančani so v velikem inalu v
Hočah
premagali
Maribor,
Goričanke so bile na zaključku v
Ljubljani uspešnejše od ekipe
Mladi Jesenice. Bronasto odličje
je pri fantih pripadlo ekipi SIP
Šempeter, pri dekletih ekipi
VOLLEYBALLjubljana. Za naslov
se je v sezoni 2016/17 potegovalo
26 moških in 57 ženskih ekip.

NOVI KBM BRANIK TRIJE NASLOVI,
MARIBORČANI NAJBOLJŠI DVAKRAT
V okviru prvega Vseslovenskega
odbojkarskega vikenda v Šoštanju
smo spremljali inalna srečanja v
štirih kategorijah. Pri kadetih so si
naslov prvakov priigrali odbojkarji
Maribora in odbojkarice Nove KBM
Branik I, ki so bili v inalu boljši od
SIP Šempetra oz. ekipe Mladi
Jesenice. Bron so že pred tem
osvojili
odbojkarji
Hoč
in
odbojkarice UOK Ljubljane. Naslov
prvakov pri starejših dečkih je

PRI NAJMLAJŠIH
NAJBOLJŠI PRIMORCI
V kategoriji mini odbojke je
naslov državnih prvakov pri
dečkih osvojila ekipa Salonit
Anhovo, pri deklicah AnkaranHrvatini. Srebro je pripadlo ekipi
Maribor mini pri dečkih in Novi
KBM Branik pri deklicah, bron pa
Žirovnici pri dečkih in ŽOK
Šentvidu pri deklicah.
V prvenstvu je tekmovalo 54 ekip
deklic in 21 ekip dečkov.

romal v roke ekipi Maribor SGD
Strdin, pred ŠD Brezovico in
Benquick Volleyjem. Pri deklicah je
slavila Nova KBM Branik I, pred ŽOK
Škofjo Loko I in Nekropolisom
Šempeter. V mali odbojki so prvaki
postali
igralci
KekoOpreme
Žužemberk, drugi je bil Salonit
Anhovo, tretji Maribor. Pri deklicah
je zmagala Nova KBM Branik I, pred
ekipama Formis mala I in Braslovče
I.
V prvenstvu je
pri
kadetih
tekmovalo 30
moških in 64
ženskih ekip,
pri
starejših
dečkih
in
deklicah 30 oz.
67 ekip. Pri
mali odbojki je
nastopilo
29
ekip pri dečkih
in 72 ekip pri
deklicah.
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OBRAČUNE 1. DOL SI JE OGLEDALO VEČ
KOT 40.000 LJUBITELJEV ODBOJKE

Tekme rednega dela prvenstva v 1.
DOL je spremljalo 26.255 gledalcev.

REKORDNO V HALI TIVOLI
ACH Volley Ljubljana in Calcit Volleyball sta poskrbela za izjemen boj
za naslov državnih prvakov. Ljubljančani so lovili trinajsti zaporedni
naslov, Kamničani so zadnjega osvojili v sezoni 2002/03. Po štirih
odigranih srečanjih je sledil še odločilni, peti obračun. V Hali Tivoli se je
zbralo skoraj 3000 ljubiteljev odbojke.

Največ gledalcev je
srečanja spremljalo
na Štajerskem, v
Hočah in v Mariboru
Na prvi pogled se zdi, da odbojka v
Sloveniji ni več tako priljubljena kot
pred leti, ko so najboljši slovenski
klubi kot za stavo napolnili dvorane,
še posebej, ko so bili na vrsti
prvoligaški in tudi drugoligaški
derbiji.
A uradni podatki, ki so jih OZS
posredovali klubi kot organizatorji
tekem, kažejo, da si je v sezoni
2016/17 tekme v 1. DOL skupaj
ogledalo 40.765 ljubiteljev odbojke,
26.255 v rednem delu,

nekaj manj kot 5000 v modri oz.
zeleni skupini, končnico pa je
spremljalo 9560 gledalcev. Največ
se jih je zbralo na zadnji inalni
tekmi državnega prvenstva za
moške v Hali Tivoli, kjer si je boj za
prvaka ogledalo skoraj 3000
gledalcev.
Največji obisk tekem pri moških so
beležili v Hočah, kjer je tekme
videlo več kot 6000 obiskovalcev, z
dobrim obiskom se lahko pohvalijo
organizatorji tekem v Kamniku,
Kanalu in Murski Soboti. Pri ženskah
so bile najbolj obiskane tekme Nove
KBM Branik, v rednem delu
prvenstva se je največ navijačev
zbralo na tekmah ekip Formula
Formis in Kema Puconci.

V sezoni 2016/17 je bilo v okviru
državnih prvenstev v članski
kategoriji ter v petih starostnih
kategorijah, pri mladincih in
mladinkah, kadetih in kadetinjah,
starejših dečkih in deklicah ter pri
mali in mini odbojki, odigranih več
kot 5.000 tekem, v tekmovanjih pa
je skupaj nastopilo 653 ekip, od
tega 232 moških in 421 ženskih
ekip.

12 POKAL SLOVENIJE
V letu 2017 smo
dvakrat
dobili
pokalne prvake.
V Kranju sta bila
v tekmovanju za
sezono 2016/17
najboljša Calcit
Volleyball
pri
moških in Nova
KBM Branik pri
ženskah.
Mariborčanke so
bile uspešne tudi
v Hočah, kjer so
osvojile pokalno
zmago 2017/18.
Do
desetega
naslova pokalnih
prvakov so po
dveh
sezonah
prišli odbojkarji
ACH
Volleyja
Ljubljana.

NOVI ZVEZDICI ZA
MARIBORČANKE
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SLOVENSKI PRVAKI ZNOVA
IGRALI MED ELITO

MODENA PREVISOKA
PREPREKA ZA CALCIT
Slovenske prvakinje, odbojkarice
Calcita Ljubljane, so morale v 2.
krogu kvaliikacij za Ligo prvakinj
priznati premoč favorizirani
Modeni. Italijanke so bile obakrat
boljše s 3:0, igralke Calcita pa so z
evropskimi nastopi nadaljevale v
pokalu CEV.

ACH VOLLEY UBRANIL
ZMAGO V MEVZI

ODBOJKARJI ACH VOLLEYJA SO IGRALI
V PRESTIŽNI EVROPSKI LIGI PRVAKOV
Ljubljančani so v kvaliikacijah za
Ligo prvakov odpravili ciprsko
Nicosio in francoski Arago de Sete
ter se veselili preboja v glavni del
tekmovanja, med najboljših 20 ekip
v Evropi. V skupini D so slovenski
prvaki nato po dvakrat igrali proti
italijanski
Modeni,
poljskemu
Belchatowu in romunski Craiovi,
izkupiček dveh zmag in štirih
porazov pa ni zadoščal za preboj v
izločilne boje.

Nova KBM Branik je nastopila v
pokalu CEV, v katerem je najprej
izločila SF Paris Saint Cloud, v 2.
krogu pa še druge slovenske
predstavnice, odbojkarice Calcita
Ljubljane.
V
osmini
inala
Mariborčanke
niso
bile
kos
turškemu Galatasarayju in so
tekmovanje končale na 9. mestu. Pri
moških se je Calcit Volleyball, po
porazu s francoskim Toursom,
poslovil že v 1. krogu.

Odbojkarji ACH Volleyja so se na
zaključnem turnirju najboljše
četverice srednjeevropske lige
MEVZA
veselili
še
druge
zaporedne
lovorike.
Calcit
Volleyball je prvenstvo končal na
6. mestu. Pri ženskah je moral
ljubljanski Calcit v inalu priznati
premoč Linamarju. Nova KBM
Branik je osvojila tretje mesto.

SIP ŠEMPETER PRVIČ NA
EVROPSKEM PARKETU
Odbojkarji SIP Šempetra so se v
premiernem obračunu v pokalu CEV
Challenge predstavili z zmago nad
Medjimurjem in uvrstitvijo v osmino
inala. V boju za četrtinale so bili
od Savinjčanov boljši odbojkarji
norveškega
Bergna.
Slovenski
predstavniki
so
tekmovanje
zaključili na 9. mestu.

14 REPREZENTANCE

PRVIČ NA SVETOVNO PRVENSTVO

Evropsko prvenstvo na Poljskem so naši
odbojkarji zaključili na 8. mestu.

ZMAGA V SVETOVNI LIGI PREMALO ZA ELITO
Slovenski odbojkarji so leta 2016 prvič igrali v svetovni ligi FIVB World
League in že v uvodni sezoni prepričljivo zmagali ter se veselili uvrstitve
v drugi kakovostni razred. Tudi v slednjem so si naši fantje pokorili
vso konkurenco in z izjemnim nizom zmag osvojili prvo mesto. FIVB je
svetovno ligo takoj po tem ukinila in ustanovila komercialno ligo New
Volleyball League, v kateri za Slovenijo ni bilo prostora.

V 2017 nov selektor,
zgodovinska uvrstitev na
SP, izjemen niz zmag in
grenko razočaranje.
Reprezentančno dogajanje se je za
slovensko moško izbrano vrsto
začelo z zamenjavo selektorja.
Potem, ko je Andrea Giani zapustil
slovensko klop, je morala OZS
izbirati med 30 kandidati iz 11 držav
in se na koncu odločila za Srba
Slobodana Kovača. Ta je ekipo prvič
zbral v začetku maja, že nekaj
tednov kasneje pa so se odbojkarji v
kvaliikacijah za svetovno prvenstvo
prvič predstavili svojim navijačem
ter jih razveselili s

petimi
zaporednimi
zmagami.
Zadnja, proti Belgiji, je Slovencem
prinesla dolgo želeno prvo uvrstitev
na svetovno prvenstvo.
Dva dni kasneje je reprezentanca
odpotovala na Daljni vzhod, na prvi
turnir svetovne lige. Iz Južne Koreje
so fantje odšli s tremi zmagami, na
Japonskem so doživeli prvi poraz, v
Egiptu pa so še enkrat opravili z
vsemi tekmeci in se podali na
zaključni turnir v Avstralijo. Tudi na
inalu so bili Slovenci prepričljivo
najboljši, zmaga pa bi jim morala
prinesti uvrstitev v elitno skupino
svetovne lige. A mednarodna zveza
je ligo ukinila in ustanovila New
Volleyball League, tekmovanje,
namenjeno le najbogatejšim.

Sprememba, ki ji OZS ostro
nasprotuje, bo epilog dobila na
sodišču, Slovenija pa v ligaških
tekmovanjih pod okriljem FIVB do
nadaljnjega ne bo več nastopala.
Reprezentančna sezona se je
zaključila z nastopom na evropskem
prvenstvu. Slovenci, ki so na
Poljskem branili srebrno odličje, so
se iz skupine najprej prebili v drugi
del tekmovanja, v repasažu so
izločili svetovne prvake, Poljake, v
četrtinalu pa so bili Rusi, kasnejši
zmagovalci, previsoka ovira.
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Mlade Slovenke pod vodstvom Alessandra Chiappinija so si z vrhunskimi predstavami na SP do 23 let priigrale srebrno odličje.

IZJEMEN USPEH SLOVENSKIH ODBOJKARIC
Ženska reprezentanca je v letu 2017 navdušila z dobrimi predstavami v
kvalifikacijah, nato še s srebrom na svetovnem prvenstvu do 23 let
Ženska izbrana vrsta je v letu 2017
dobila novega selektorja, Italijana
Alessandra Chiappinija, ki je na
trenerskem stolčku zamenjal Bruna
Najdiča. Chiappini je dekleta prvič
zbral v začetku maja, konec meseca
pa
so
odbojkarice
uspešno
nastopile v 2. krogu kvaliikacij za
svetovno prvenstvo. Na turnirju na
Portugalskem so Slovenke izgubile
le proti Nemčiji, z zmagami nad
Finsko, Portugalsko, Estonijo in
Francijo pa so si zagotovile nastop
v 3. krogu. Vrhunske ekipe kot so
Nizozemska, Belgija, Bolgarija in
Češka so bile za naša dekleta še
prevelik zalogaj.

Po pripravljalnih obračunih proti
Braziliji in Turčiji se je v Ljubljani
nato začelo svetovno prvenstvo do
23 let, na katerem je imelo pravico
nastopa le 12 reprezentanc.
Slovenke so v skupini A premagale
Argentino,
Kitajsko,
Tajsko,
Dominikansko republiko in Egipt in
se vključile v boj za odličja. V
polinalu so se Slovenke veselile
zmage nad Bolgarijo, v inalu pa
niso
bile
kos
razpoloženim
Turkinjam. Naša dekleta so se tako
veselila
prvega
odbojkarskega
odličja na svetovnih prvenstvih in
največjega
uspeha
ženskega
ekipnega športa doslej.

Slovenske
odbojkarice so s
srebrno kolajno
poskrbele
za
prvo slovensko
žensko odličje
na
svetovnih
prvenstvih
v
ekipnih športih.
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TRI SLOVENKE MED NAJBOLJŠIMI
POSAMEZNICAMI PRVENSTVA

KOLAJNA ZA SLOVO
SREBRNE GENERACIJE
Naša najboljša
generacija
doslej je na
svetovnem
prvenstvu do
23 let
zaključila z
nastopi v
mlajših
starostnih
kategorijah.
Eva Mori, Saša
Planinšec in Iza
Mlakar, ki so
bile izbrane v
idealno
postavo
prvenstva,
bodo skupaj s
soigralkami
odslej nosile le
še dres članske
izbrane vrste.
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V letu 2017 so v
navdušile
predvsem
odbojkarice
letnika 2000 in
mlajše, ki so na
prvenstvu stare
celine osvojile 5.
mesto in si
priigrale nastop
na igrah EYOF in
svetovnem
prvenstvu v
Argentini, ki so ga
zaključile na 15.
mestu.
Omenjena
generacija je
konec leta
osvojila še zlato
na prvenstvu
MEVZA, na
katerem so se
mladinci veselili
srebra, kadetinje
pa brona.

MLADI ODBOJKARJI
NA PRAVI POTI

20 TURNIR REGIJ 2017
DEKLICE 2002
1. M- Koroška
regija s celjsko
regijo
2. M- Ljubljanska
regija z okolico
3. M- Gorenjska
regija
DEČKI 2002
1. M- Maribor z
okolico in
Pomurska regija
2. M- Ljubljanska
regija z okolico
3. M- Koroška
regija s celjsko
regijo
DEKLICE 2003
1. M- Koroška
regija s celjsko
regijo
2. M- Maribor z
okolico in
Pomurska regija
3. M- Ljubljanska
regija z okolico

ZMAGI ZA KOROŠKO
- CELJSKO REGIJO

21 ODBOJKA NA MIVKI

V Ljubljani je prvič potekal turnir evropske serije v odbojki na mivki.

TURNIR NA NAJVIŠJI EVROPSKI RAVNI
V Ljubljani sta od 20. do 22. julija potekala turnirja evropskih serij CEV Masters in
CEV Satellite, mladi odbojkarji so se borili za državne naslove in nastop na OI.
Turnir CEV Masters z nagradnim
skladom 25.000 evrov je v središče
Ljubljane
privabil
najboljše
evropske pare. V boj za najvišja
mesta sta se vmešala tudi najboljša
slovenska odbojkarja na mivki, Nejc
Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta na
koncu osvojila 4. mesto. Prvo mesto
je pripadlo Norvežanoma Sorumu in
Molu. Na ženskem CEV Satellite
turnirju sta se med slovenskimi
predstavnicami najbolje odrezali
Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, ki sta
tekmovanje zaključili na 4. mestu.
Zmagali sta nemški odbojkarici
Behrensova in Schumacherjeva.

Na glavnem delu CEV Masters
turnirja sta sicer nastopili še dve
slovenski dvojici, Tadej Boženk in
Danijel Pokeršnik ter Alan Košenina
in Sergej Drobnič, a se ekipama ni
uspelo prebiti skozi skupinski del
tekmovanja. V izločilnih bojih nismo
mogli spremljati niti preostalih dveh
slovenskih ženskih parov, Nine
Lovšin in Lee Gostinčar ter Tajde
Lovšin in Špele Morgan, ki se prav
tako nista prebila iz skupinskega
dela CEV Satellite turnirja.

V Sloveniji smo
hkrati gostili kar
dva turnirja v
sklopu evropske
serije European
Beach Volleyball
Tour, moški CEV
Masters in ženski
CEV Satellite.
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MLADI SLOVENSKI ODBOJKARJI
NA MIVKI DO TREH 9. MEST NA EP

KVALIFIKACIJE ZA
OLIMPIJSKE IGRE
V Ljubljani so v sklopu turnirjev
evropskih serij CEV Masters in
CEV
Satellite
potekale
kvaliikacije za olimpijske igre
mladih, ki jih bo v letu 2018 gostil
Buenos Airesu. Kaja Kersnik in
Nika Bevc sta z 2. mestom
Sloveniji priigrali nastop v
zaključnem,
tretjem,
krogu
kvaliikacij. Tretje mesto Andraža
Stružnika in Črtomirja Bošnjaka ni
bilo dovolj za napredovanje
slovenske moške ekipe.

MLADI SLOVENCI OHRANJAJO STIK Z
VRSTNIKI, NA EP PRVA SLOVENCA
Tajda Lovšin in Špela Morgan sta na
evropskem prvenstvu do 20 let
osvojili 9. mesto, Črtomir Bošnjak in
Nejc Marovt se nista uspela uvrstiti
med najboljših 24 dvojic. Dekleti sta
nastopili
še
na
svetovnem
prvenstvu do 21 let na Kitajskem,
a se nista uspeli prebiti skozi
kvaliikacije.
Na
evropskem
prvenstvu do 22 let sta Jernej
Vrhunc in Alan Košenina osvojila 9.
mesto. V Kazanu je potekalo

evropsko prvenstvo do 18 let. Rok
Možič in Jaka Udrih sta tekmovanje
končala na 9. mestu, Nina Zdešar in
Katarina Bulc sta bili 17. V letu 2017
smo dočakali prvi nastop katere od
slovenskih
moških
dvojic
na
evropskih prvenstvih. V Haagu sta s
posebnim povabilom nastopila Nejc
Zemljak in Jan Pokeršnik in osvojila
končno 25. mesto.

Nejc Zemljak in
Jan Pokeršnik
sta dočakala
prvo zmago na
turnirjih
svetovne serije
FIVB Beach
World Tour.

PRVA ZMAGA IN PRVE
STOPNIČKE
Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta
v letu 2017 navdušila z zmago na
turnirju svetovne serije v
Montpellieru. Na stopničke
evropskih turnirjev sta se prvič v
karieri povzpeli Tjaša Jančar in
Tjaša Kotnik, ki sta bili tretji v
Bakuju. Dekletoma je z 9.
mestom v Sydneyju uspel še
izvrsten debi na turnirjih
svetovne serije.

MEJNIKI 23
PRVI SLOVENKI NA TURNIRJU
FIVB WORLD TOUR 5*

PRVA DVORANA ZA
ODBOJKO NA MIVKI
V letu 2017 so
odbojkarji
dobili dolgo
pričakovano
dvorano za
odbojko na
mivki s štirimi
igrišči. V
Športnem
parku Ludus v
Ljubljani so
tako postavili
temelje za
nadaljnji razvoj
odbojke na
mivki pri nas.
Za še en mejnik
sta poskrbeli
Nina Lovšin in
Lea Gostinčar,
ki sta kot prvi
Slovenki igrali
na prestižnem
turnirju
svetovne serije
FIVB World
Tour 5*.

24 ODBOJKA NA MIVKI
PRVENSTVO MEVZA ZA
ČLANE V PORTOROŽU
Srednjeevropsko
prvenstvo
v
članski kategoriji je drugo leto
zapored potekalo v Portorožu, naši
odbojkarji pa so tokrat ostali brez
odličja. Slovenska prvaka, Danijel
Pokeršnik in Tadej Boženk sta bila
peta, slovenski prvakinji Tjaša
Jančar in Tjaša Kotnik sta prvenstvo
končali na 4. mestu.

MED 296 DVOJICAMI SMO DOBILI
PRVAKE V ŠESTIH KATEGORIJAH
Članskega
naslova so se
na državnem
prvenstvu v
Kranju
veselili Tjaša
Jančar in
Tjaša Kotnik
ter Danijel
Pokeršnik in
Tadej
Boženk.

NA MEVZA U20 IN U18 PO
DVAKRAT ZLATO IN BRON
Na srednjeevropskem prvenstvu v
kategoriji do 20 let sta se zmage
veselili sestri Polona in Špela
Marušič. Njun uspeh sta s 3.
mestom dopolnila Rok Možič in
Jaka Udrih. V kategoriji do 18 let
sta se Možič in Udrih veselila nove
zmage. Bron sta Sloveniji priigrali
Kaja Kersnik in Nika Bevc.

ROK MOŽIČ IN JAKA UDRIH TER POLONA IN
ŠPELA MARUŠIČ DO PETIH NASLOVOV
V mlajših starostnih kategorijah se
je za državne naslove potegovalo
rekordno število ekip. Tekmovanje
so najbolj zaznamovali Špela in
Polona Marušič ter Rok Možič in
Jaka Udrih, ki so pobrali kar pet
naslovov. Sestri Marušič sta postali
prvakinji v kategorijah do 21 in do
19 let. Možič in Udrih sta bila
najboljša v kategorijah do 21, do 19
in do 17 let. Državni prvakinji do 17
let sta postali Nina Zdešar in
Katarina Bulc.

MEVZA U16 IN ŠTIRI
SLOVENSKA ODLIČJA
Na srednjeevropskem prvenstvu v
kategoriji do 16 let sta Rok Možič in
Toni Travnik Slvoeniji prinesla zlato
odličje, bron sta osvojila Črt
Rozman in Klemen Šen. Pri dekletih
sta se Iza Zbičajnik in Maja Marolt
veselili srebrnega odličja, Ajda in
Gaja Kuhar sta na prvenstvu osvojili
bron.

V kategoriji do 15 let so bili najboljši
Rok Bračko in Dino Vinkovič ter Iza
Zbičajnik in Maja Marolt, v kategoriji
do 13 let so se naslova veselili Miha
Okorn in Luka Marovt ter Ula Gorjup
in Tiana Zagajšek.
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Odbojkarska
zveza Slovenije je
junija v Čatežu
uspešno izpeljala
prvi uradni poletni
kamp v odbojki na
mivki za dečke in
deklice od 7. do
15. leta starosti.
Za razvoj mladih
odbojkaric in
odbojkarjev so
skrbeli najboljši
slovenski trenerji.
Poleg dveh
treningov dnevno
v Čatežu zabave,
kopanja v
bazenih, raznih
iger in druženja ni
manjkalo.

1. ODBOJKARSKI KAMP
V ORGANIZACIJI OZS
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V Kranjski Gori smo lahko spremljali zmago slovenskih predstavnikov Danijela Pokeršnika in Tadeja Boženka.

EVROPSKA KARAVANA PRVIČ V SLOVENIJI
Najboljši odbokarice in odbojkarji na snegu so v Kranjski Gori dva dni navduševali
z izjemnimi potezami, zmaga je ostala doma.
Kranjska Gora je bila od 17. do 19.
marca prizorišče prvega turnirja
evropske serije v odbojki na snegu
pri nas. Turnir z nazivom 2017 CEV
European Snow Volleyball Tour
powered by Sberbank je na Snežno
plažo ob vznožju smučišča Kekec
privabil rekordnih trideset dvojic iz
devetih držav.
Za prva favorita turnirja sta veljala
Poljaka Michal Matyja in Piotr
Janiak, v Kranjsko Goro sta prišla še
favorizirana Čeha Robert in David
Kufa. Pri dekletih sta si zmago
obetali češki odbojkarici Anna
Dostalova in Michaela Knoblochova.

Vso konkurenco sta si na koncu
pokorila
slovenska
odbojkarja
Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk,
ki sta bila v polinalu boljša od
Avstrijcev Floriana Schnetzerja in
Helmuta Moserja, v velikem inalu
pa sta prepričljivo odpravila še
brata Kufa ter se veselila prve
turnirske zmage. Jernej Vrhunc in
Denis Robida sta osvojila 5. mesto.
Pri dekletih sta Dostalova in
Knoblochova
upravičili
vlogo
favoritinj, Slovenke Bernarda Baron
in Tina Bukovec ter Klara Omovšek
in Tjaša Žagar so si razdelile 5.
mesto.

Evropska serija
je v letu 2017
gostovala v
Turčiji, Švici,
Avstriji, Italiji,
Sloveniji,
Lihtenštajnu in
na Češkem.
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FOTO UTRINKI S SNEŽNE
PLAŽE V KRANJSKI GORI

TRIDNEVNI SPREKTAKEL
SPET V LETU 2018
V okviru
turnirja v
Kranjski Gori je
na snežnih
igriščih
potekala tudi
brezplačna šola
odbojke na
snegu za
otroke od 8. do
14. leta
starosti. Šole se
je udeležilo 125
otrok iz vse
Slovenije, ki so
spoznali osnove
gibanja po
snežni podlagi,
se učili tehnike
zgornjega in
spodnjega
odboja ter
začetnega
udarca, čas pa
se je našel tudi
za odbojkarsko
igro.
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Tadej Boženk in
Danijel
Pokeršnik sta v
letu 2017 dobro
nastopila na
mednarodnem
turnirju v Iranu,
evropsko sezono
pa sta zaključila
z 2. mestom na
turnirju na
Kronplatzu.
Uspešni nastopi
so jima prinesli
končno tretje
mesto na
evropski lestvici
in dobro
izhodišče za
sezono 2018, v
kateri smo
enega od
turnirjev
evropske serije
znova lahko
spremljali v
Kranjski Gori.

BOŽENK IN POKERŠNIK
TRETJA V EVROPI
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Odbojkarice so si na evropskem prvenstvu v Poreču priigrale 5. mesto.

POMLAJENA IZBRANA VRSTA DO 5. MESTA
Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na evropskem prvenstvu v
Poreču lovila še deseto odličje, dekleta so se domov vrnila z vozovnico za SP.

Slovenske
odbojkarice še
naprej nizajo
uspehe, v letu
2018 bomo na
parketu morda
prvič spremljali
tudi moško
izbrano vrsto.

Dolge in naporne priprave na
prvenstvo so dekleta vodile na
gostovanja v Tagreb, Assen, Veliko
Gorico in na Madžarsko. V
Braslovčah so gostovale svetovne
prvakinje, Kitajke. Na evropskem
prvenstvu so dekleta v skupini
izgubila s Finsko, premagala pa
Hrvaško in Madžarsko. V četrtinalu
so bile za slovenske odbojkarice
usodne razpoložene Nizozemke, v
boju za 5. mesto so varovanke
Simona Božiča še drugič na
prvenstvu odpravile Madžarke.
Larisa Pirih je bila kot druga
najboljša zunanja napadalka izbrana
v "Womens dream team".

Reprezentanca Slovenije: Lena
Gabršček, Suzana Ocepek, Jasmina
Zbil, Larisa Pirih, Jana Ferjan, Mira
Jakin, Senta Jeler, Danica Gošnak,
Klavdija Antolin, Tia Vrhovnik,
Marina Cencelj, Nadja Ovčjak, Saša
Kotnik Hren. Selektor: Simon Božič.
V 2017 so stekle prve aktivnosti za
sestavo moške reprezentance, ki bo
že v letu 2018 nastopila na uradnih
tekmovanjih.
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TRI DRŽAVNA
PRVENSTVA

V ODBOJKI SEDE V 2017
VELIKO DOGAJANJA

Na državnem prvenstvu v odbojki
sede, ki so ga gostili v Braslovčah,
je naslov državnih prvakov
ubranila ekipa IŠD Samorastnik
Ravne na Koroškem. Odprto
državno prvenstvo v Novi Gorici je
zmago prineslo ekipi MDI Nova
Gorica, na odprtem državnem
prvenstvu v odbojki na mivki v
Braslovčah pa so bili najboljši
Mojca Božič, Kimi Cestnik in
Marko Pokleka.

Odbojko sede smo v letu 2017 lahko spremljali v sklopu
raznovrstnih prireditev po vsej Sloveniiji
Z namenom popularizirati odbojko
na mivki v Sloveniji je v letu 2017
stekla vrsta aktivnosti. Najbolj
odmeven je bil obisk ženske
reprezentance na košarkarskem
kampu Gorana Dragića na Rogli. V
Braslovčah so organizatorji uspešno
izpeljali dogodek "Švicajte z nami
malo drugače", ki je namenjen
vsem, ki se želijo preizkusiti v
odbojki sede.

BRANKO MIHORKO NA
ČELU EVROPSKE ZVEZE
Evropska para odbojkarska
zveza, Euro Para Volley, ima
novega predsednika. Krovno
evropsko organizacijo bo
najmanj štiri leta vodil Slovenec
Branko Mihorko, ki je že
napovedal veliko sprememb in
novosti, prepričan je tudi, da bo
odbojka sede v prihodnjih letih
postala eden najmočnejših
športov invalidov v Evropi.

Naša dekleta so se predstavila še v
okviru Večera plemenitosti v
Trebnjem
in
na
svetovnem
prvenstvu za ženske do 23 let v
Ljubljani. Za promocijo odbojke
sede je poskrbela kapetanka
reprezentance Lena Gabršček, ki je
postala obraz oglasnih kampanj
podjetij Sberbank in Lidl, nastopila
je tudi v glasbenem video spotu
pevke Nine Pušlar.

V družbi
slovenskih
odbojkaric se
je v odbojki
sede na Rogli
preizkušal tudi
slovenski
košarkarski
reprezentant
Goran Dragić.
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ODPRTA VRATA DO
NAJVEČJIH PRIREDITEV

V LETU 2017 KAR DESET
MEDNARODNIH DOGODKOV
Prizadevanja Odbojkarske zveze
Slovenije za razvoj odbojke,
odbojke na mivki, odbojke sede in
odbojke
na
snegu
skozi
organizacijo niza tekmovanj niso
ostala spregledana. Evropska
odbojkarska zveza CEV je namreč
na svojem kongresu Slovenijo oz.
OZS navedla kot referenčni
primer države, ki je, kljub
inančnim omejitvam in kadrovski
podhranjenosti, že velikokrat
dokazala, da lahko izpelje največje
projekte.

Svetovno prvenstvo za ženske do 23 let doslej
največji odbojkarski dogodek pri nas
V zadnjih petih letih smo v Sloveniji
lahko spremljali 33 mednarodnih
tekmovanj v štirih panogah, največ
prav v letu 2017, ko se je pri nas
odvijalo deset tekmovanj. Poleg
prvenstev MEVZA v odbojki in
odbojki na mivki smo gostili
kvaliikacije za olimpijske igre
mladih v odbojki na mivki,
kvaliikacije za svetovno prvenstvo
za moške, turnirja evropskih serij
CEV Masters in CEV Satellite v

odbojki na mivki, vrhunec leta je
bilo svetovno prvenstvo za ženske
do 23 let v Ljubljani. Z organizacijo
odbojkarskega mundiala si je
Odbojkarska zveza Slovenije na
stežaj odprla vrata do organizacije
največjih tekmovanj in v letu 2017
oddala kandidaturo za organizacijo
evropskega prvenstva za moške
2019.

V Ljubljani smo
poleti lahko
prvič spremljali
turnir najvišje
ravni evropske
serije v odbojki
na mivki, CEV
European
Masters.

V GOSTEH IRAN, SRBIJA,
BELGIJA IN AZERBAJDŽAN
Leta 2015 se je kakovosti
slovenske odbojke s svojim
prihodom v Slovenijo priklonila
moška reprezentanca Brazilije. V
letu 2017 sta se skupaj s
slovensko
izbrano
vrsto
pripravljali še odbojkarski velesili,
Srbija in Iran. Dekleta so se v
sklopu priprav pomerila z
uglednima izbranima vrstama
Belgije in Azerbajdžana.

32 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
V promocijske
aktivnosti je bila
v letu 2017 zelo
intenzivno
udeležena
predvsem ženska
reprezentanca,
ki se je udeležila
več predstavitev
odbojke.
Poleg naših
deklet je bil
pozornosti
deležen tudi prvi
odbojkarski
avtobus, ki se je
nekaj mesecev
vozil po ulicah
Ljubljane.
Zabave,
druženja,
pogovorov in
fotograiranj ni
manjkalo.

AVTOBUS, KOLEDAR
IN ČESTITKA

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 33
OZS je s
predstavitvami
odbojke in
odbojke na snegu
v 2017 sodelovala
na treh festivalih,
olimpijskem v
Ljubljani in
zimskem
olimpijskem na
Rogli, prisotni
smo bili še na
dogodku World
Snow Day v
Planici.
V sklopu
sodelovanja z
razvojnim
oddelkom CEV so
v letu 2017 stekle
prve aktivnosti v
okviru projekta
za razvoj šolske
odbojke, CEV
School Volleyball.

PREDSTAVITVE ZA
NAJMLAJŠE

34 EVROPSKO PRVENSTVO 2019
Slovenija je
skupaj s Francijo,
Belgijo in
Nizozemsko pri
Evropski
odbojkarski
konfederaciji
kandidirala za
organizacijo
evropskega
prvenstva za
moške 2019.
Kandidatura je
bila uspešna in
septembra 2018
v Ljubljani lahko
spremljali boje
najboljših
evropskih
reprezentanc,
vključno s
polinalnimi
obračuni.
Prvenstvo bo
prvič potekalo v
štirih državah.

EURO VOLLEY
PRVIČ V SLOVENIJI

35 MEDIJSKE AKTIVNOSTI
SKORAJ ŠTIRI MILIJONE
KLIKOV NA ODBOJKA.SI
Spletno stran OZS si je v letu 2017
ogledalo
125.369
edinstvenih
obiskovalcev, ki so v 685.375 sejah
nabrali kar 3.824.086 klikov na
objavljene vsebine.

ŠTEVILO OBJAV NARAŠČA,
VSE VEČ TUDI SLEDILCEV
Nova spletna
stran OZS je
bila
dokončno
oblikovana v
letu 2017.

V letu 2016 smo na strani zabeležili
108.597 edinstvenih obiskovalcev,
609.682 sej in 3.625.362 klikov.

Stran bo
polno
funkcionalna
v letu 2018,
še naprej pa
bo dostopna
na spletnem
naslovu
odbojka.si.

NAJBOLJ PRILJUBLJEN
OSTAJA FACEBOOK
OZS je aktivna na treh družabnih
omrežjih, Facebook, Instagram in
Twitter. Največ všečkov smo doslej
zbrali na Facebooku, 12.323 (2.438
več kot decembra 2016). Število
všečkov na Instagramu je v 2017
iz 1.697 naraslo na 4.691, na
Twitterju nam sledi 1.758 oseb
(lani 1.248). Objave niso bile
sponzorirane.

SPOROČILA OZS NA 247
E-NASLOVOV
OZS je predstavnikom medijev in
uredništvom v letu 2017 poslala
197 sporočil za javnost.
Predstavniki medijev so bili
vabljeni na devet novinarskih
konferenc, organiziranih je bilo
še sedem druženj z novinarji.

726 novic, 197 sporočil za javnost in več kot
10.000 objav v medijih
Na spletni strani www.odbojka.si je
bilo v letu 2017 objavljenih 726
novic, o slovenski odbojki smo na
spletnih straneh CEV in FIVB
zasledili 24 objav.
V letu 2017 se je OZS s spletnim
portalom
24ur.com
uspela
dogovoriti za samostojno rubriko
"odbojka". V času evropskega
prvenstva za moške je portal MMC
prvič odprl posebno podstran EP v
odbojki. V letu 2016 je KlipingMAP

v izboru medijev zaznal 3.475 objav
z vrednostjo 1.672.703 €, skupaj je
bilo o odbojki napisanih več kot
7.000 prispevkov s tržno vrednostjo
3.484.798 €.
V letu 2017 je bilo zaznanih 3.457
objav, skupaj je bilo objavljenih več
kot 10.000 prispevkov z vrednostjo
14.084.350 €.
Povprečen doseg spletne objave je
znašal 204.489 posameznikov.
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ODBOJKA PREPOZNAVNA
TUDI V POSLOVNEM SVETU

V SPIKE VOLLEYBALL TUDI
SLOVENSKI ODBOJKARJI
V letu 2018 bo izšla prva
odbojkarska računalniška igrica,
Spike Volleyball. Uspešna pogajanja
s francoskim podjetjem BigBen
Interactive so pripeljala do podpisa
pogodbe.
Slovenska
moška
reprezentanca bo tako na seznamu
24 ekip, ki bodo na voljo
uporabnikom igrice.

STRATEGIJA TURIZMA V
LJUBLJANI Z ODBOJKO

Širok spekter odbojkarskih aktivnosti v Sloveniji v
zadnjem času zbuja vse več zanimanja
Številne aktivnosti, ki jih je
Odbojkarska zveza Slovenije izvedla
v zadnjih letih, na čelu z organizacijo
največjih tekmovanj na svetovni in
evropski ravni in vrsto projektov za
razvoj odbojke, so, skupaj z
izjemnimi rezultati reprezentanc in
dosežki
najboljših
slovenskih
klubov, odbojki kot športni panogi
prinesli večjo prepoznavnost v
poslovnem svetu in tudi v širši
javnosti. OZS je tako

pridobila že nekaj novih partnerjev.
Podjetje Montecristo SL je z oblačili
za prosti čas opremilo moško
izbrano vrsto, na spletnem portalu
Siol.net v lasti TS Media so v času
evropskega prvenstva za moške
prvič
potekale
promocijske
aktivnosti, enako tudi v okviru
portala 24ur.com, OZS na področju
odbojke na snegu od leta 2017
tesno sodeluje
z avstrijskim
podjetjem Chaka2.

Turizem
Ljubljana
pripravlja
Strategijo razvoja športnega
turizma v Ljubljani 2018-2025.
Vanjo bosta vključena vsaj dva
največja športna dogodka. Poleg
ljubljanskega maratona naj bi bil
to še mednarodni turnir v odbojki
na mivki, v katerem so pri Turizmu
Ljubljana
prepoznali
velik
potencial.

INTEGRITETA ZA 1. DOL
IN POKAL SLOVENIJE
OZS je v letu 2017 sklenila pogodbo
s podjetjem Genius Sports, ki v
sezoni 2017/18 bedi nad rezultati v
1. DOL in deloma tudi v Pokalu
Slovenije ter s svojimi storitvami
OZS
zagotavlja
preprečevanje
nameščanja rezultatov tekem in s
tem transparentnost tekmovanj.

37 FAN SHOP OZS
V letu 2017 se je
OZS odločila za
preoblikovanje
in posodobitev
spletne trgovine.
OZS je sklenila
sodelovanje s
podjetjem
Transfera d.o.o.
in svojo novo
trgovino odprla
na portalu
StadionShop.
Navijačem
slovenskih
odbojkarskih
reprezentanc je
za zdaj na voljo
devet izdelkov,
vsi so dobavljivi v
roku treh
delovnih dni.
Trgovina
sprejema tudi
naročila iz tujine.

NOVA SPLETNA
TRGOVINA

NAGRADE IN PRIZNANJA 38
V protokolarnem
objektu na Brdu
pri Kranju so Tina
Grudina, Maja
Pahor in Pia
Blažič v imenu
reprezentance do
23 let, ki je na
svetovnem
prvenstvu osvojila
srebrno odličje,
prejele prestižno
Bloudkovo
plaketo, že drugo
za slovensko
žensko odbojko.
Dekletom je
plaketo podelila
dolgoletna
slovenska
reprezentantka in
ena najboljših
slovenskih
odbojkaric vseh
časov, Tina Lipicer
Samec.

PLAKETA IN SPREJEM
PRI MINISTRICI

39 NAGRADE IN PRIZNANJA
URNAUT IN RIBIČ DVAKRAT

V LETU 2017 PRVIČ
IZBRALI NAJBOLJŠE
V letu 2017 je
OZS podelila
prva priznanja
za najboljša
odbojkarja in
trenerja leta.
Najboljša
odbojkarja leta
2016 sta
postala Tine
Urnaut in Tina
Grudina,
najboljša
trenerja pa
Gašper Ribič in
Marko
Brumen.
Za najboljša
odbojkarja
2017 sta bila
izbrana Tine
Urnaut in Iza
Mlakar, za
najboljša
trenerja Bruno
Najdič in
Gašper Ribič.

REPREZENTANTI V AKCIJI 40
Reprezentanti so
z odtisi dlani
sodelovali pri
projektu "Skupaj
smo večji".
Srebrna dekleta
so svoje drese s SP
do 23 let v
Ljubljani
poklonila v
dobrodelne
namene.
OZS se je vključila
v projekt "Žoga
kot otroško darilo
za praznične dni".
Tine Urnaut in
Monika Potokar
sta ambasadorja
gibanja Aktivni in
Fit.

ODBOJKARJI
POMAGAJO

ODBOJKA BREZ DOPINGA 41
V AKCIJO DAN ČISTEGA ŠPORTA
SE JE VKLJUČILO 27 KLUBOV

MLADI V BOJ PROTI
DOPINGU
OZS je v letu
2017
nadgradila
sodelovanje s
slovensko
protidopinško
agencijo,
SLOADO.
Reprezentanca
do 18 let je na
pomembnost
boja proti
dopingu
opozorila na
uvodni tekmi
EP na
Nizozemskem.
Odbojkarja
Lena Gabršček
in Dominik
Klinc sta
postala mlada
protidopinška
ambasadorja
SLOADO.

42 DOTS
V SEZONI 2017/18 EKIPE
VODI 295 TRENERJEV
Za sezono 2017/18 je trenersko
licenco na seminarjih potrdilo 364
trenerjev. Veljavno A licenco za
omenjeno
sezono
ima
114
trenerjev, B licenco 65 trenerjev, C
licenco 57 trenerjev in D licenco 56
trenerjev. Ostali trenerji v sezoni
2017/18 ne vodijo tekem.

IZOBRAZBA TRENERJEV VSE
VEČJEGA POMENA
V Planici se je
odvijal
mednarodni
trenerski
seminar FIVB
Level 1.

IZOBRAŽEVANJA IN
SEMINARJI
V letu 2017 se je izobraževanj in
seminarjev skupaj udeležilo 364
trenerjev.
Izobraževanju
pod
nazivom
"Prvič
trener"
je
prisostvovalo
11
slušateljev,
licenčne seminarje DOTS je
poslušalo 244 trenerjev, na
Trenerski akademiji pa je bilo
prisotnih 109 trenerjev.

V Kranjski Gori je v organizaciji DOTS
potekala že tretja Trenerska akademija
Kranjska Gora je gostila tretjo
Trenersko akademijo v organizaciji
DOTS. Potem, ko so slovenskim
trenerjem v preteklosti predavali
odbojkarski strokovnjaki Carmelo
Pittera, Marco Mencarelli, Andrea
Giani, Marco Gaspari, Julien Van de
Vyver in Dragutin Šuker, so tokrat
na
udeležence
svoje
znanje
prenašali Luigi Schiavon, Peter
Nonnenbroich, Marko Kalc in
Rosana Kranjc. Schiavon se je

SLOVENSKI TRENERJI
VSE VEČ V TUJINI
Slovenski odbojkarski strokovnjaki v
zadnjih letih dobivajo vse več
priložnosti za dokazovanje v tujini.
Med drugim delujejo v največjih
evropskih klubih in v strokovnih
štabih reprezentanc.

posvetil protinapadu in bloku pri
delu
z
mlajšimi
starostnimi
kategorijami,
Nonnenbroich
je
predaval o periodizaciji treninga in
razvoju igre po sprejemu začetnega
udarca, Kalc o treningu z utežmi v
odbojki, Kranjčeva pa o telesni
pripravi mladih odbojkarjev in
odbojkaric.

ZOSS 43

V SLOVENIJI 247 SODNIKOV,
OD TEGA 127 SODNIC

VSAKO LETO NA
IZOBRAŽEVANJE
Slovenski sodniki se morajo vsako
leto
septembra
udeležiti
obveznega licenčnega seminarja.
Ob tem morajo sodniki in tudi
delegati kontrolorji opraviti še
elektronsko testiranje iz pravil
odbojkarske igre, ki ga ZOSS
organizira dvakrat letno.

ODBOJKA NA MIVKI IN
ODBOJKA NA SNEGU

Slovenski sodniki letno odsodijo skoraj 6000
tekem v treh odbojkarskih panogah
Zveza
odbojkarskih
sodnikov
Slovenije je za sezono 2016/17
sodniške licence podelila 127
sodnicam in 120 sodnikom. Na A1
listi se je v omenjeni sezoni nahajalo
11 sodnikov, od tega osem
mednarodnih. Na A2 listo je bilo
vpisanih 12, na A3 listo pa 10
sodnikov. B1 listo je sestavljalo 12
imen, B2 listo 10 imen, na B3 listi
pa je bilo 13 sodnikov. Delegatov
kontrolorjev je bilo osem. Največ

sodnikov se je nahajalo na listi C1,
na kateri je bilo 91 sodnikov in na
C2 listi, na kateri je bilo 88 delivcev
pravice. Število slovenskih sodnikov
se je v sezoni 2017/18, v primerjavi
s sezono 2016/17, sicer nekoliko
zmanjšalo, zato ZOSS vlaga veliko
naporov v aktivnosti, skozi katere
želi za sojenje navdušili nove
sodnike, predvsem iz vrst nekdanjih
odbojkaric in odbojkarjev.

V letu 2017 je na turnirjih v
odbojki na mivki sodilo 24
sodnikov,
štirje
tudi
na
mednarodnih
tekmovanjih.
Slovenski sodniki so v letu 2017
prvič dobili priložnost soditi na
uradnem turnirju v odbojki na
snegu. Na turnirju evropske serije
v Kranjski Gori so dobro opravili
svojo nalogo.

ZOSS PRIDOBIL PRVEGA
SPONZORJA
ZOSS je v letu 2017 sklenila prvo
sponzorsko pogodbo doslej. Pri
ZOSS so izdelali tudi prvo zloženko,
v kateri so predstavili delo
odbojkarskih sodnikov in njihovo
pot od začetnika do mednarodnega
sodnika ter nazorno prikazali
sodniške znake. Slovenski sodniki se
lahko pohvalijo še z unikatnim
kovancem.

45

FINANČNO
POROČILO
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3.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
UPORABA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV
Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila Odbojkarska zveza Slovenije upošteva
določila Slovenskega računovodskega standarda – SRS 33 (2016)- Računovodske rešitve v
društvih in invalidskih organizacijah. Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov,
glede katerih ta standard ne določa pravil, pa se uporablja pravila, določena s slovenskimi
računovodskimi standardi 1-17 (2016).
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovni dogodki se
evidentirajo na konte, ki jih določa enotni kontni okvir za vse organizacije.
BILANCA STANJA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
opravljanju storitev in se po pričakovanjih uporablja več kot enem obračunskem obdobju.
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja.
Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za uvozne in nevračljive nakupne dajatve
ter stroške, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi.
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodske vrednosti odtujenega opredmetenega
osnovnega sredstva oz. neopredmetenega sredstva se prenese med druge prihodke od
dejavnosti, če je prva večja od druge, oz. med prevrednotovalne odhodke, če je druga večja od
prve.
Za merjenje po začetnem pripoznanju društvo uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava posamično. Za razporejanje zneska amortizacije sredstva v njegovi
dobi koristnosti se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
TERJATVE
Terjatev se v bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske
koristi, povezane z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.
Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede
na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po tečaju
ECB.
Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave
njihove oslabitve. Društvo slabi vse terjatve, od katerih zapadlosti je preteklo 365 dni.
Dokončen odpis terjatve se opravi na podlagi ustrezne listine.
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ZALOGE
Ob začetnem pripoznanju se zaloge vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena,
uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se
zmanjša za dobljene popuste.
Za zmanjševanje količin na zalogi društvo uporablja metodo zaporednih cen.
Zaloge se slabijo če knjigovodska vrednost preseže njihovo čisto iztržljivo vrednost.
DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti,
dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se
prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan bilance stanja.
KRATKOROČNI DOLGOVI
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je
treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju.
Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci
vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove.
Poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri
opravljanju storitev. Obstajajo tudi kratkoročni dolgovi, prevzeti od drugih oseb.
Kratkoročni dolg se v knjigovodskih evidencah in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če je
verjetno, da se bodi zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske
koristi in je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti.
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih
sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov pa
prejem kakega proizvoda ali storitve.
Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo
valuto. Povečanje kratkoročnih dolgov iz tega naslova povečuje redne finančne odhodke,
zmanjšanje kratkoročnih dolgov pa redne finančne prihodke.
KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo
ocenjena.
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oz.
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oz.
kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke.
DRUŠTVENI SKLAD
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Sestavljen je iz:
presežka prihodkov / presežka odhodkov
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano
s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku.
PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma ustanov,
dotacij iz javnih fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, donacij
pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in
storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki se nanašajo na
obračunsko obdobje.
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih
cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali
kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
FINANČNI PRIHODKI
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne
tečajne razlike, prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in
spremembe vrednosti, odpisi posojil društvu, dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi drugi
od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb.
DRUGI PRIHODKI
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). Pojavljajo
se v dejansko nastalih zneskih.
PRIPOZNAVANJE ODHODKOV
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče
zanesljivo izmeriti.
STROŠKI STORITEV
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih
oseb, ki bremenijo poslovni izid v obdobju.
STROŠKI DELA
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti
daril in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi
delovnega razmerja, ter dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo
društvo.
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FINANČNI ODHODKI
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih
odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju.
DRUGI ODHODKI
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetnih sredstev ter podobne postavke in zneske
dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno)
vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetnih sredstev.
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje.
PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju,
zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.
PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju.
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih
obračunskih obdobij.
Zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za
pokrivanje obravnavanega obračunskega obdobja.
PRIDOBITNA IN NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
Za sestavitev podatkov o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, se kot sodilo za razmejevanje
upošteva razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in
prihodki, doseženimi z vso dejavnostjo. OZS je v letu 2017 evidentirala 22,56% vseh prihodkov
kot pridobitnih. Pridobitni prihodki so prihodki od sponzoriranja in prodaje storitev.
SPREMEMBA ZAKONODAJE
V letu 2017 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva.
DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Po datumu bIlance stanja ni poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske
izkaze leta 2017.
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3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

Oznaka AOP
1
001
002

v EUR brez
centov

Postavka
2

072
075
076

SREDSTVA
A.DOLGOROČNA SREDSTVA
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
1.Neopredmetena sredstva
II.Opredmetena osnovna sredstva
III.Naložbene nepremičnine
IV.Dolgoročne finančne naložbe
V.Dolgoročne poslovne terjatve
B.KRATKOROČNA SREDSTVA
I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.Zaloge
III.Kratkoročne finančne naložbe
IV.Kratkoročne poslovne terjatve
V.Denarna sredstva
C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.SKLAD
I.Društveni sklad
II.Revalorizacijske rezerve
III.Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni
vrednosti
B.REZERVACIJE IN DOLGOR.PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I.Dolgoročne finančne obveznosti

080
085
086
086
091

II.Dolgoročne poslovne obveznosti
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I.Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev
II.Kratkoročne finančne obveznosti
III.Kratkoročne poslovne obveznosti

095
096

D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti

003
004
010
018
019
027
032
033
034
040
048
052
053
054
055
056
056a
067
301
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ZNESEKZNESEKtekočega leta prejšnjega leta
3
4
344.447
264.724
17.084
21.433
7.133
7.133
5.336

8.919
8.919
7.896

4.615
162.510

4.618
101.720

8.610

8.323

147.073
6.827
164.853

73.803
19.594
141.571

344.447
-545.015
-545.015

264.724
-337.545
-337.545

50.000
50.000
794.435

582.434

48.887
745.548

40.397
542.036

45.027

19.836
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PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017
Oznaka AOP
1
110
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
134
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
151
152
153
155
160
163
166
168
169
174
178
181
182
183
184
186
187
188
189

Postavka
2
A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČ.PROIZVODNJE
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEKONČ.PROIZVODNJE
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STOR.
D. SUBVENCIJE,DOTACIJE,REGRESI,IN DRUGI PRIHODKI,
POVEZANI S POSL.UČINKI
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
G. POSLOVNI ODHODKI
I. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Nabavna vredn.prod.blaga in materiala
2. Stroški porabljenega materiala
3. Stroški storitev
II.Stroški dela
1.Stroški plač
2.Stroški pokojninskih zavarovanj
3.Stroški drugih socialnih zavarovanj
4.Drugi stroški dela
III.Odpisi vrednosti
1.Amortizacija
2.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmet.sredst.in opredmetenih osnovnih sredstvih
3.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
IV.Drugi poslovni odhodki
H.PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV
I.PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV
J.FINANČNI PRIHODKI
I.Finančni prihodki iz deležev
II.Finančni prihodki iz danih posojil
III.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
K.FINANČNI ODHODKI
I.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
II.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
III.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
L.DRUGI PRIHODKI
M.DRUGI ODHODKI
N.PRESEŽEK PRIHODKOV
O.PRESEŽEK ODHODKOV
P.DAVEK OD DOHODKOV
R.ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
S.ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (na dve decimalki)
Število mesecev poslovanja
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ZNESEKtekočega leta
3
521.018

ZNESEKprejšnjega leta
4
515.863

1.085.188
1.606.206
1.854.087
1.558.765

537.823
1.053.686
1.056.529
824.923

109.520
1.449.245
162.584
96.160
30.063
17.099
19.262
13.342
4.952

105.141
719.782
133.963
77.135
22.113
15.715
19.000
6.854
5.040

8.390
119.396

1.814
90.789

247.881
18.315

2.843
146

18.315
6.764

146
4.323

3.911
2.853
28.860

3.342
981
7.796
776

207.470
776
207.470
5,00

4,34

12

12
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DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA od 1.1.2017 do 31.12.2017
Oznaka
AOP
1
400
402
403
404
405
406
407

Postavka
2
1.Prihodki od dejavnosti
b)dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev
c)dotacije iz drugih fundacij,skladov in
ustanov
č)donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb
d)prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov
e)članarine in prispevki članov

409

f)prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
g)ostali prihodki od dejavnosti

410

Dotacije društvom in drugim pravnim
osebam

ZNESEK-tekočega
ZNESEKleta
prejšnjega leta
3
4
1.606.206
1.053.686
276.993

154.771

682.029

264.082

7.528

3.900

118.638

115.070

521.018

515.863

16.369

22.236
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ZNESEK-iz
ZNESEK-iz
opravljanja
opravljanja
pridob.dejav.
pridob.dejav.
tekočega leta
preteklega leta
5
6
382.876
382.876

373.037

382.876

53

3.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
3.3.1 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017
1. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (AOP 004 in 010):
Neopredmetena sredstva:
Dolgoročne premoženjske pravice
Opredmetena osnovna sredstva:
Oprema in naprave

Stanje na dan
31.12.2017
7.133€

Stanje na dan
31.12.2016
8.919€

Stanje na dan
31.12.2017
5.336€

Stanje na dan
31.12.2016
7.896€

V letu 2017 je OZS realizirala za 606€ novih nabav, od tega računalniška oprema v višini 484€
ter pisarniška oprema v višini 122€. Opredmetena OS in neopredmetena sredstva se
amortizirajo ob uporabi metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se
obračunava posamično. OZS samostojno določi letne amortizacijske stopnje oz. dobo
koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva. Dokončni obračun amortizacije se izdela na
koncu poslovnega leta; obračunani zneski amortizacije pomenijo strošek, pripoznan v izkazu
poslovnega izida.
Uporabljene amortizacijske stopnje:
Oprema in naprave, razen računalniške
Računalniška oprema
Neopredmetena sredstva

12,5-20%
25-50%
10%

Društvo nima pravnih omejitev pri razpolaganju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in
neopredmetenimi sredstvi niti jih nima zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
Društvo nima obvez v zvezi s pridobitvijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev.
2. Dolgoročne poslovne terjatve (AOP 027)
Društvo izkazuje stanje na dolgoročnih poslovnih terjatvah v višini 4.615€ iz naslova depozita
pri banki.
3. Zaloge (AOP 034)
Društvo izkazuje stanje zalog knjig v višini 8.610€. Društvo zalog nima zastavljenih. Čista
iztržljiva vrednost zalog je enaka knjigovodski.
4. Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048)
Na bilančni presečni dan izkazuje društvo stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah v višini
147.073€.
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Tabela: Kratkoročne poslovne terjatve

31. 12. 2017
122.624€
3.926€
8.478€
4.480€
4.180€
3.385€
147.073€

Terjatve do kupcev
Terjatve do države in fundacije
Terjatve do OKS-a
Terjatve iz naslova danih predujmov
Terjatve do nagrajencev
Ostale terjatve
Skupaj

31. 12. 2016
58.002€
15.129€

672€
73.803€

Tabela: Razčlenitev kratkoročnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti. Podatki so brez
popravkov vrednosti terjatev:
nad 360 dni 90 do 360 dni
30 do 90 dni
0 do 30 dni nezapadlo skupaj
21.794€
20.950€
25.123€
23.019€
49.675€
140.561€
16%
15%
18%
16%
35%
100%
Društvo je opravilo slabitev kratkoročnih terjatev do kupcev, starejših od 1 leta. Vrednost
popravkov vrednosti terjatev znaša 17.937€.
Društvo terjatev nima zavarovanih.
Društvo nima terjatev do povezanih oseb.
5. Denarna sredstva (AOP 052)
Društvo izkazuje denarna sredstva na računih v višini 6.827€.
6. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 053)
Na dan 31.12.2017 izkazuje društvo aktivne časovne razmejitve v višini 164.853€, od tega:
- vnaprej plačana oprema in žoge 47.978€
- vnaprej plačana uporabnina igrišč 72.059€
- DDV od prejetih predujmov 16.867€
- vnaprej plačane registracije in participacije 12.300€
- vnaprej plačane letalske vozovnice 11.612€
- stroški zavarovanj 1.933€
- ostali vnaprej plačani stroški v višini 2.104€
7. Društveni sklad (AOP 056a)
Društvo izkazuje negativno vrednost društvenega sklada 545.015€.
8. Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti (AOP 076 in 086)
Društvo izkazuje stanje najetih posojil v višini 98.887€, od tega:
- Sberbank d.d. v višini 71.903€, od tega dolgoročni del 50.000€, kratkoročni del
21.903€. Obrestna mera 3,5% fiksna + 3-mes Euribor, rok vračila do 30.9.2020.
- Društvo odbojkarskih trenerjev 24.788€, brezobrestno.
- Olimpijski komite Slovenije 1.763€
- Telekom Slovenije v višini 433€
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Društvo ima zavarovano posojilo pri Sberbank s sponzorsko pogodbo, sklenjeno z Eles d.o.o.
Ostalih posojil nima zavarovanih. Obstaja izpostavljenost kreditnemu tveganju, ker je posojilo,
prejeto od Društva odbojkarskih trenerjev, že zapadlo.
9. Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091)
Tabela: kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti iz naslova prejetih predujmov
Obveznosti do države
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Obveznosti do zaposlencev
Obveznosti za potne stroške
Ostale obveznosti
Skupaj

31. 12. 2017
561.207€
132.167€
33.849€
4.256€
7.461€
6.608€
745.548€

31. 12. 2016
433.699€
61.000€
27.923€
3.571€
10.648€
5.195€
542.036€

Društvo nima sklenjenih zavarovanj za zavarovanje obveznosti.
Društvo nima obveznosti do povezanih oseb.
Društvo je izpostavljeno plačilno-likvidnostnemu tveganju predvsem zaradi dolgov iz
preteklosti. Plan vodstva je, da se dolgovi sanirajo predvsem iz naslova lastne dejavnosti. V
letih 2018-2019 bo društvo organiziralo določena večja mednarodna tekmovanja. Poleg dviga
popularnosti odbojke ter zagotovitve domačim reprezentancam najboljše pogoje za dosego
vrhunskih rezultatov, bo eden izmed ciljev tudi pozitiven finančni izid. Tekmovanja so
vsekakor tržno zanimiva in z uspešno promocijo dogodkov, se lahko po predvidevanjih in
grobih izračunih do konca leta 2019 zmanjšajo obveznosti za najmanj 80%. V zgoraj
navedenem časovnem obdobju se pričakuje tudi izdatnejši priliv določenih sredstev iz naslova
razsodbe v zvezi nenastopanja moške reprezentance v prvi skupini FIVB Svetovne lige.
10. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 095)
Društvo izkazuje stanje v višini 45.027€, od tega:
- razmejeni prihodki v višini 1.417€ iz naslova vnaprej plačanih članarin
- vračunani stroški nagrad 4.180€
- vračunani stroški dnevnic 32.085€
- drugi vračunani stroški 7.345€
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3.3.2 POJASNILA POSTAVK IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2017 DO 31.12.2017
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 1.653.381€, skupni odhodki
1.860.851€. Presežek odhodkov znaša 207.470€.
Prihodki
Tabela: Pregled prihodkov po vrstah
Dotacije iz ministrstva
Dotacije iz fundacije
Prihodki iz tujine
Prihodki iz OKS
Donacije
Članarine
Prihodki od odškodnin,licenc,taks
Prihodki od sponzoriranja
Prihodki od prodaje vstopnic
Finančni prihodki
Prihodki od kazni
Ostali prihodki
Prihodki skupaj

2017
276.993
134.362
514.426
33.241
7.528
118.638
166.795
361.321
11.647
18.315
8.658
1.457
1.653.381

2016
154.771
186.306
73.003
4.773
3.900
114.903
155.318
343.622
15.142
146
7.512
2.232
1.061.628

Indeks
1,79
0,72
7,05
6,96
1,93
1,03
1,07
1,05
0,77
1,15
0,65
1,56

Prihodki po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki:
- prihodki iz tujine znašajo 31% vseh prihodkov
- iz naslova sponzorskih pogodb in reklamiranja v višini 22% vseh prihodkov
- prihodki ministrstva znašajo 17% prihodkov
- iz naslova odškodnin, licenc in ostalih storitev 10% prihodkov
- prihodki fundacije v višini 8% vseh prihodkov
- iz naslova članarin 7% vseh prihodkov
- iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 5% prihodkov
Odhodki
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Odpisi vrednosti
Stroški dela
Dotacije klubom
Odhodki za takse, članarine, štartnine
Finančni odhodki
Drugi odhodki
ODHODKI SKUPAJ

2017
109.520
1.525.923
13.342
162.584
16.369
20.842
6.764
5.507
1.860.851
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2016

Indeks

105.141
719.782
6.854
133.963
22.237
68.552
4.323

1,04
2,12
1,95
1,21
0,74
0,30
1,56

1.060.852

1,75
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Prihodki in odhodki po projektih so prikazani v ločenih poročilih po stroškovnih mestih.
4. IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze društva Odbojkarska zveza Slovenije
za leto končano na dan 31. decembra 2017 in pojasnila k računovodskim izkazom ter
zagotavlja, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z zakonom o društvih ter slovenskimi
računovodskimi standardi.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2017.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab
in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in
Slovenskimi računovodskimi standardi.
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