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Že za leto 2017 ste dejali, da je
odbojka po mnenju športne javnosti
pridobila na veljavi. Tudi leto 2018 je
bilo izjemno, dogajalo se je veliko.
Lahko rečete, da odbojka še
napreduje?
Če za kakšno leto velja, da bo leto
odbojke, bo to sicer letošnje leto. A tudi
v letu 2018 smo aktivnosti izpeljali zelo
uspešno, tako s tekmovalnega, kot z
organizacijskega vidika. Vrsta uspešno
izpeljanih tekmovanj in dobri rezultati v
vseh kategorijah to potrjujejo. Odbojka
se uvršča med najuspešnejše športne
panoge v Sloveniji. Kar pa nas še
posebej veseli, je vedno večja
vključenost mladih v odbojkarske klube
in veliko število ekip v tekmovanjih.
Menim, da smo na dobri poti.

V letu 2018 smo pri nas spet gostili
vrsto dogodkov, sicer za odtenek
manj kot leto poprej, vseeno pa
dovolj, da smo se znova lahko izkazali
kot zelo dobri organizatorji. Mislim, da
smo se v zadnjih nekaj letih v očeh
evropske in svetovne zveze zares
dokazali kot izjemni organizatorji. To
potrjuje dodelitev organizacije
skupinskega dela in celo izločilnih bojev
na letošnjem evropskem prvenstvu, kljub
zelo močni konkurenci držav, ki so si
prvenstvo želele organizirati skupaj s
Francijo, Nizozemsko in Belgijo. Pri nas
bo potekal tudi FIVB Challenge. Gre
samo za eno tekmovanje letno in tudi
tega bomo spremljali prav pri nas.
Obenem lahko rečem, da na visoki ravni
organiziramo tudi tekmovanja v nižjih
starostnih kategorijah, ne le v članski.
Zagotovo pa lahko rečemo, da je bilo leto
2018 deloma tudi zatišje pred viharjem,
ki nas čaka v letu 2019. A kakšnega
posebnega strahu, da tudi letošnjih
dogodkov ne bi izpeljali na najvišji možni
ravni, nimamo.

« LETO 2018 JE BILO USPEŠNO,
LETO 2019 BO LETO ODBOJKE »

Odbojka se zagotovo uvršča med najuspešnejše športne
panoge v Sloveniji.

METOD ROPRET

"V letu 2018 se je veliko dogajalo.
Leto lahko ocenim kot uspešno.
Aktivnosti, ki smo si jih zadali, smo
uspešno izpeljali."

Uspešno leto 2018« V zadnjih nekaj
letih smo se zares

dokazali. »
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Dodatno priznanje OZS je v letu 2018
zagotovo pomenil tudi vnovični obisk
predsednika Evropske odbojkarske
konfederacije, Aleksandra Boričića, ki
se je sestal tudi s predsednikom
UEFA-e, Aleksandrom Čeferinom. Šlo
je torej za sestanek predsednikov
dveh najmočnejših športnih panog v
Evropi. Kako ste videli ta obisk, kaj
nam je prinesel?
G. Boričića smo v kratkem času pri nas
gostili dvakrat, prvič leta 2016, drugič
novembra lani. To le še potrjuje dejstvo,
da je slovenska odbojka v Evropi in tudi
v svetu izjemno priznana. Delo, ki ga
opravljamo, je izjemno cenjeno in kar dva
obiska predsednika CEV to potrjujeta.
Enako mnenje o našem delu ima tudi
g. Čeferin in tudi to je za nas veliko
priznanje. Morda je potrebno še omeniti,
da je g. Boričić svoj obisk deloma
izkoristil za najavo evropskega
prvenstva, na drugi strani pa je šlo za
pomembne dogovore z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport in
Mestno občino Ljubljana okrog same
organizacije prvenstva in tudi morebitnih
skupnih projektov.

Ob tem je OZS v letu 2018 začela še
tesneje sodelovati tudi z Olimpijskim
komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez, predvsem na področju
promocije odbojke med otroki.
OZS je v lanskem letu zopet izvedla vrsto
promocijskih aktivnosti, dogodkov za
otroke je bilo veliko, a želimo, da jih bo
v prihodnje še več. Podpis pogodbe o
sodelovanju z OKS-ZŠZ je za nas še
posebej pomemben. Gre za nekaj, česar
doslej še nismo imeli in predstavlja veliko
dodano vrednost odbojki na njeni
primarni ravni, torej med otroki. Na ta
način ne skrbimo le za vrhunske
rezultate, ampak skušamo zagotoviti, da
se v šport in odbojko vključi še več
mladih. Delamo za prihodnost odbojke.

Leto 2018 je prineslo rekordno število
službenih poti, sestankov, predvsem
na temo evropskega prvenstva. Tu sta
bila svetovni in evropski kongres. Kaj
je vse to prineslo?
Treba je poudariti, da smo, kar zadeva
razpoložljivost kadra, med najmanjšimi
evropskimi zvezami. Pred nalogami in
izzivi, ki so pred nami, se ne ustavimo.

« PRED NALOGAMI IN IZZIVI, KI SO PRED NAMI, SE
NE USTAVIMO.»

« Cilj je
zagotoviti
dolgoročno
delovanje zveze
na enako visoki
oz. še višji
ravni. »

BESEDA PREDSEDNIKA

Metod Ropret in Aleksandar Boričić
na pomembnem srečanju v
Portorožu.

Vse, kar je potrebno in pomembno smo
doslej še vedno uspešno izpeljali. Kljub
temu, da to zahteva veliko napora
zaposlenih, smo vse aktivnosti, vezne na
evropsko prvenstvo pa tudi vse ostale
aktivnosti in dolžnosti izpeljali v celoti.

Kakšni so poslovni rezultati?
Zavedamo se, da je bilo v lanskem letu
že iz naslova organizacije evropskega
prvenstva veliko dodatnih stroškov, a
smo relativno visok proračun, ki iz leta
v leto raste, uspeli realizirati. OZS nam
je ob tem uspelo razbremeniti dela starih
obveznosti. Cilj vseh nas je, da ustvarimo
dodaten presežek nad prihodki, s katerim
bomo lahko dolgoročno zagotovili
delovanje zveze na enako visoki oz. še
višji ravni.
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Želimo si, da bi na račun FIVB Challenge
turnirja in EuroVolleyja obremenitev OZS
še zmanjšali. Napočil je namreč čas, da
leta intenzivnih vlaganj zdaj
oplemenitimo oz. opredmetimo. Skozi
vlaganja smo v preteklih letih zasledovali
tudi vrhunske rezultate in dosežki naših
ekip to opravičujejo. Kaj pa tekmovalni
rezultati? Leto 2018 se na prvi pogled ni
zdelo tako intenzivno, a nam je vseeno
prineslo precej zadovoljstva. Rezultati so
vrhunski. Moška reprezentanca je prvič
nastopila na svetovnem prvenstvu in ga
zaključila v zgornji polovici končne
razvrstitve. Dekleta so nas razveselila s
še drugo uvrstitvijo na evropsko
prvenstvo, prvič smo v tekmovanja
prijavili najmlajši reprezentanci.
Ocenjujem, da na vseh nivojih in v vseh
starostnih skupinah dosegamo zelo
dobre rezultate.

V odbojki na mivki je leto prineslo kar
nekaj sprememb. OZS je dobila
tehničnega vodjo in selektorja, igralci
možnost za trening na mivki tudi
pozimi, prvič smo gostili svetovno
serijo, celo dva turnirja. Kje se
nahajamo in kaj še manjka?
Na področju odbojke na mivki po
organizacijski plati sodimo med najboljše
organizatorje tekmovanj. To smo
dokazali z organizacijo kar dveh turnirjev
svetovne serije, enega tudi v zimskem
času, v dvorani. Evropska zveza nam je
za leto 2019 dodelila tudi organizacijo
kvalifikacij za olimpijske igre. Glede
same tekmovalne organiziranosti pa na
OZS vidimo še precej prostora za
napredek. Se pa zavedamo, da je to
proces, ki zahteva nekaj časa in da bo
verjetno preteklo še nekaj let, da bomo
stvari postavili na raven, na kakršni
želimo delovati. Želimo si delati z
najboljšimi odbojkarji in slediti sistemu
dela, ki so ga uveljavile najuspešnejše

« Ocenjujem, da
na vseh nivojih in
v vseh starostnih

skupinah
dosegamo zelo

dobre rezultate. »

BESEDA PREDSEDNIKA

« NAPOČIL JE ČAS, DA OPLEMENITIMO
LETA INTENZIVNIH VLAGANJ »

Pri odbojki na mivki še vidimo prostor za napredek, razvijamo
odbojko na snegu, v odbojki sede imamo mladost in kakovost

države v tej panogi. Nov koncept smo pri
nas postavili šele lani in tudi zato je prvo
leto, pričakovano, minilo v znamenju
prilagajanj na nove razmere.

V skladu s smernicami in v koraku
z odbojkarsko najbolj razvitimi
državami, v Sloveniji razvijamo tudi
tretjo disciplino, odbojko na snegu.
Že v letu 2017 je bil pri nas organiziran
prvi turnir evropske serije, lani smo
izpeljali še prvo državno prvenstvo. Naše
ekipe uspešno nastopajo na turnirjih v
tujini, svoji ekipi smo imel tudi na prvem
evropskem prvenstvu doslej. Sploh
moška dvojica je nastopila zelo uspešno.
Odbojka na snegu se zelo razvija in
postaja vedno bolj pomemben del
evropske in svetovne odbojke. Tem
trendom sledimo tudi mi, tudi naši igralci
so dobro sprejeli nov izziv. Glede na
pogoje, ki jih kot alpska država imamo, je
prav, da s tem nadaljujemo. Še posebej,
ker so ambicije FIVB jasne, odbojko na
snegu želi uvrstiti med zimske olimpijske
športe.

Tudi v odbojki sede Slovenija ves čas
napreduje in tudi v tej panogi velja za
eno najuspešnejših držav. Odbojka
sede celo deluje pod okriljem OZS?
Ponosni smo, da smo ena prvih
slovenskih panožnih zvez, ki je to zvrst
vzela pod svoje okrilje in da po svojih
zmožnostih podpiramo odbojko sede.
Podpirali jo bomo tudi v prihodnje, če bo
le možno, v še večji meri. Imamo dve
atraktivni in zelo kakovostni ekipi in
dober sistem dela. Velja še omeniti, da
imamo na vrhu krovne evropske
organizacije Branka Mihorka, ki je v teh
krogih izjemno cenjen. Z
reprezentancama tudi sicer dobro
sodelujemo, tako na področju promocije
kot tudi nekaterih drugih aktivnosti, fantje
in dekleta pa bodo npr. vključeni tudi v
projekt EuroVolley.



Kakšno je dogajanje na področju
klubske odbojke?
Leto 2018 je morda zaznamovalo to, da
smo po dogovoru s klubi spremenili
formate članskih lig, v bližnji prihodnosti
pa nas čakajo še spremembe
tekmovalnega sistema v mlajših
kategorijah, saj jih moramo prilagoditi
usmeritvam nove zakonodaje na
področju športa. Na splošno pa
ocenjujem, da klubi iz leta v leto delajo
na višji ravni in to potrjujejo njihovi
rezultati na mednarodnih tekmovanjih,
izboljšuje se tudi kakovost
odbojkarskega prvenstva. Menim, da
klubi, glede na omejen gospodarski
potencial naše države in glede na
omejene vire, delajo izjemno dobro in da
znova in znova producirajo kakovosten
mlad kader, posledica pa so številni
uspehi v mladinskih kategorijah. Velika
zasluga za vse gre tudi številnim
prostovoljcem, ki delujejo v klubih.

Razvijata se tudi trenerska in
sodniška organizacija?
Obe organizaciji uspešno izvajata vsa
usposabljanja in izobraževanja, tudi na
mednarodni ravni. Prepoznavnost naših
sodnikov je visoka, mednarodna zveza
nam je s tem, ko je povečala kvoto
slovenskih mednarodnih sodnikov,
izkazala priznanje. Pri nas so se v
zadnjih letih odvijali mednarodni
seminarji, v letu 2019 bomo v Sloveniji
izvedli tako trenerski seminar FIVB kot
vseevropski trenerski seminar pod
okriljem CEV. Močno torej napredujemo
tudi na tem področju.

« VELIKO ZASLUG ZA USPEHE GRE
KLUBOM IN PROSTOVOLJCEM »

"Klubi glede na omejen gospodarski potencial naše države
in glede na omejene vire delajo izjemno dobro."

Ob pričakovani ravni organizacije
vseh tekmovanj, ki so pred nami in ki
so rezultat vseh aktivnosti in vlaganj
v preteklih letih, na eni strani
pričakujemo še dodatno
popularizacijo in dvig zanimanja za
odbojko, po drugi strani pa
dolgoročno finančno stabilnosti
OZS.

Kako naprej?« V letu 2019 se
obetajo nove

spremembe. »
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FIVB, CEV IN MEVZA

V Cancunu so potekale skupščine
conskih zvez, z izjemo MEVZA. So se

pa predstavniki Slovenije, Hrvaške,
Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske
vseeno srečali na delovnem sestanku.

KONGRES CEV IN FIVB
HKRATI V CANCUNU
Evropska odbojkarska konfederacija je v Cancunu najavila, da bomo
evropsko prvenstvo za ženske leta 2021 lahko spremljali v Srbiji,
Bolgariji in Romuniji, četrtega organizatorja CEV še išče. Za prvenstvo
za moške organizatorji še niso znani.

Na kongresu FIVB, na katerem je sodelovalo več kot 200 držav članic, je
bila, poleg poročil in ocen delovanja v letu 2018, v ospredju predvsem
oznanitev organizatorja svetovnega prvenstva 2022 za moške.
Prvenstvo bo gostila Rusija. Dekleta bomo na odbojkarskem mundialu
lahko spremljali na Nizozemskem in Poljskem.

Francoz Eric Tanguy je v imenu
vseh štirih držav organizatoric

evropskega prvenstva za moške
2019 v Cancunu nagovoril

delegate vseh članic Evropske
odbojkarske konfederacije CEV.

EURO VOLLEY 2019
Evropsko prvenstvo
osrednja tema
V središču dogajanja
evropskega kongresa sta bili
predstavitvi obeh evropskih
prvenstev prihodnje leto.
Moškega, ki ga je v imenu vseh
organizatorjev predstavil
predsednik francoske zveze Eric
Tanguy, bodo skupaj gostile
Francija, Slovenija, Belgija in
Nizozemska, ženskega pa
Turčija, Poljska, Slovaška in
Madžarska.
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Evropska odbojkarska konfederacija je v
Cancunu predstavila poročila o delu za
leto 2018 in predstavnike svojih članic
obvestila o pomembnejših novostih.
Ena od teh je dogovor s televizijsko hišo
Eurosport, ki bo odslej prenašala tekme
Lige prvakov, dveno se bodo predvajale
odbojkarske novice. CEV je lansiral tudi
spletno platformo eurovolley.tv, na kateri
bodo na voljo digitalne vsebine, odbojka,
odbojka na mivki in snegu ter prireditve v
sklopu CEV.
V letu 2018 povsem prenovila celostno
grafično podobo, v letu 2019 bo na voljo
še nova spletna stran.
Med projekti velja omeniti prvo trenersko
konvencijo. Organizacijo seminarja je
CEV dodelila Sloveniji.



DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE

Odbojkarice Nove KBM Branik in
odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so se
v sezoni 2017/18 zasluženo veselili tako
naslova državnih prvakov kot naslova
pokalnih zmagovalcev.

NA VRHU DVA KLUBA
Mariborčanke z
največ naslovi
Odbojkarice Nove KBM Branik
so v sezoni 2017/18 osvojile obe
lovoriki. Še 17. so postale
pokalne zmagovalke, v svojo
vitrino pa dodale tudi 15. naslov
slovenski prvakinj.

Obe lovoriki sta šli tudi v roke
ACH Volleyja Ljubljana.
Ljubljančani so v sezoni 2017/
18 že 15. slavili v državnem
prvenstvu, dodali pa so še 10.
pokalni naslov.
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V sezoni 2017/18 sta tako kot v zadnjih
nekaj letih tako pri moških kot pri
ženskah izstopali po dve ekipi. Pri fantih
sta bila ves čas v ospredju ACH Volley
Ljubljana in Calcit Volley, pri dekletih
Nova KBM Branik in Calcit Volley.

Ljubljančani so redni del prvenstva
zaključili s popolnim izkupičkom, saj so
tekmecem na 18 tekmah oddali le dva
niza. Kamničani po prvem delu niso bili
tako uspešni, saj so imeli odbojkarji
Salonita Anhovo in Panvite Pomgrad
boljši izkupiček, a je Calcit Volley nato
dobro odigral tekme v modri skupini, v
polfinalu pa je imel precej težav s
Kanalci. Ti so se na koncu veselli 3.
mesta, v boj za naslov pa so se podali
Ljubljančani in Kamničani. Slednji, v
nasprotju s sezono pred tem, ko je
prvaka odločila peta tekma, niso bili
dorasel tekmec. ACH Volley Ljubljana je
slavil s 3:0 v zmagah in osvojil 15. naslov,
14. zapored.

Zadnji naslov prvakov, ki ni romal v roke
ACH Volleyja Ljubljana, je v sezoni 2003/
04 osvojil Šoštanj Topolšica.

Na zaključnem turnirju Pokala Slovenije
smo spremljali Calcit Volley, Triglav
Kranj, Hoče in ACH Volley Ljubljana. V
finalu so Ljubljančani odpravili Calcit in
se veselili 10. naslova.

Pri dekletih so pokalne prvakinje postale
odbojkarice Nove KBM Branik, ki so bile
v finalu boljše od večnih tekmic, ekipe
Calcit Volleyja in osvojile rekordni, 17.
naslov. Na zaključnem turnirju sta igrala
še Formula Formis in Aliansa Šempeter.

V državnem prvenstvu odbojkarice Calcit
Volleyja, ki so naslov nazadnje osvojile
v sezoni 2015/16, s prestola niso uspele
izriniti Mariborčank. Slednje so za
odtenek bolje odigrale že redni del
prvenstva, prepričljive pa so bile tudi v
končnici. V polfinalu so odpravile Alianso
Šempeter, Kamničanke pa so se proti
Formuli Formis nekoliko bolj namučile.
V velikem finalu smo spremljali samo tri
obračune, izenačena je bila le prva
tekma, preostali dve so zanesljivo dobile
odbojkarice Nove KBM Branik in prišle
do 15. naslova. Tretje mesto je pripadlo
odbojkaricam Formule Formis.



Kadeti (28 ekip):
1. m: SIP Šempeter, 2. m: Maribor SGD
Strdin, 3. m: Brezovica

Starejši dečki (30 ekip):
1. m: Salonit Anhovo, 2. m: Panvita
Pomgrad, 3. m: Calcit Volley

PO PREVLADI MARIBORA V 2016/17
TOKRAT NASLOVI RAZLIČNIM KLUBOM
Mladinci (26 ekip):
1. mesto: Črnuče ACH
2. mesto: Calcit Volley
3. mesto: Maribor

Na zaključnem
turnirju za
mladince smo
spremljali
odbojko na
visoki ravni.

Odbojkarji SIP
Šempetra so
postali državni
kadetski
prvaki.

Naslova
državnih

mladinskih
prvakov so se

veselili
odbojkarji

ekipe ACH
Črnuče, ki so v
finalu odpravili

Calcit Volley.

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADI

V mini odbojki je bila najboljša
KekoOprema Žužemberk.

Zaključni turnir v mali odbojki so gostile Braslovče, naslova
prvakov so se veselili odbojkarji Calcit Volleyja.

Odbojkarji Salonita Anhovo so postali
državni prvaki pri starejših dečkih.
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Mala odbojka (29 ekip):
1. m: Calcit Volley I, 2. m: ŠD Braslovče,
3. m: Maribor

Mini odbojka (22 ekip):
1. m: KekoOprema Žužemberk,
2. m: MOK Kočevje, 3. m: Maribor



Kadetinje (63 ekip):
1. m: Zgornja Gorenjska, 2. m: ŽOK Triglav
Kranj I, 3. m: Vital Ljubljana

Starejše deklice (74 ekip):
1. m: Nova KBM Branik I, 2. m: Braslovče,
3. m: ŽOK Sobota

DVA NASLOVA MARIBORČANKAM,
BRASLOVČAM IN VITALU TRI ODLIČJA
Mladinke (46 ekip):
1. mesto: Nova KBM Branik
2. mesto: SIP Šempeter
3. mesto: ATK Grosuplje

Zmagovalke
mladinskega
prvenstva-
odbojkarice
Nove KBM
Branik.

Kadetinje
ekipe Zgornja
Gorenjska so
osvojile naslov
državnih
prvakinj.

Mariborčanke
so se veselile

naslova
mladinskih

prvakinj, ki so
ga prevzele iz

rok preteklih
zmagovalk,
odbojkarice

Gen-i Volleyja.

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADI

Državne prvakinje v mini
odbojki so postale Braslovče.

Naslova slovenskih prvakinj v mali odbojki so se veselile
odbojkarice Vitala Ljubljana I.

Ekipa Nova KBM Branik je slavila v
kategoriji starejših deklic.
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Mala odbojka (67 ekip):
1. m: Vital Ljubljana I, 2. m: Braslovče I,
3. m: Olimp Ljubljana

Mini odbojka (52 ekip):
1. m: Braslovče, 2. m: Ankaran Hrvatini I,
3. m: Vital Ljubljana I



V srednjeevropskem prvenstvu MEVZA smo imeli Slovenci v
moški konkurenci tri predstavnike, ACH Volley Ljubljana, Calcit
Volley in OK Triglav Kranj. Na zaključni turnir najboljše četverice
so se uvrstili Ljubljančani in Kamničani. Slednji so se nato
izkazali z 2. mestom, v velikem finalu so klonili proti SK
Posojilnici Aich/Dob iz Avstrije. Ljubljanski odbojkarji so v boju
za 3. mesto premagali zagrebško Mladost.
Pri dekletih so v ligi nastopile odbojkarice Nove KBM Branik in
Calcit Volleyja. Na finalnem turnirju so zaigrale le Štajerke in
osvojile 3. mesto. Slavil je madžarski Linamar Bekescsabai.

V srednjeevropski ligi MEVZA
najuspešnejši Kamničani

Pri dekletih smo imeli v evropskih pokalih dvoje
predstavnice, Novo KBM Branik in Calcit Volley. Obe
ekipi sta nastopili v CEV Challenge Cupu, v drugem
kakovostnem razredu. Mariborčanke so sicer nastopile
v kvalifikacijah za Champions League, a je bil poljski
Rzeszow premočan tekmec. V pokalu Challenge sta se
nato srečali prav obe slovenski ekipi, uspešnejše so bile
Štajerke. Kamničanke so namreč po porazu z večnimi
tekicami osvojile 17. mesto, Nova KBM Branik pa je
morala uvrstitev med najboljših osem ekip preprustiti
ruskemu Jeniseju iz Krasnojarska.

Mariborčanke usodne za
Kamničanke

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana
so v sezoni 2017/18 igrali
kvalifikacije za Ligo prvakov, a se
jim ni uspelo prebiti v skupinski del
tekmovanja. Evropske nastope so
uspešno nadaljevali v evropskem
pokalu CEV Challenge, ki so ga
zaključili na visokem 5. mestu. V
četrtfinalu so bili od Ljubljančanov
uspešnejši odbojkarji ruskega
Belogorija iz Belgoroda. Calcit
Volley je tekmovanje zaključil na
17. mestu.
V sezoni 2018/19 so se slovenski
prvaki znova podali v boj za
prestižno evropsko lovoriko, saj so
začeli z nastopi v elitni Ligi
prvakov.

Ljubljančani do
visokega 5. mesta
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Zgodovinski, prvi, nastop na svetovnih prvenstvih so slovenski
odbojkarji pred več tisoč slovenskimi navijači začeli s tremi
zmagami proti Dominikanskki republiki, Japonski in Belgiji. V
obračunu z Argentino je našim fantom zmanjkalo nekaj športne
sreče, za konec skupinskega dela so bili boljši Italijani. Slovenci
so se kljub temu uvrstili v drugi del, ki so ga v Bologni začeli
z zmago proti Belgiji, sledil je poraz z Brazilci, nepričakovan
poraz pa je našim odbojkarjem prinesel končno 12. mesto. Z
njim so se povzpeli na svetovni lestvici in si zagotovili nastop v
kvalifikacijah za olimpijske igre.

Slovenski odbojkarji so prvič v
zgodovini igrali na mundialu

V Ljubljani smo v začetku septembra 2018 lahko
spremljali odbojkarski spektakel. Tik pred začetkom
svetovnega prvenstva so se zaključni del priprav v
slovenski prestolnici odločile opraviti najboljše
reprezentance s svetovne lestvice, ZDA, Kanada in
Iran. V Areni Stožice so gledalci lahko uživali v
vrhunskih odbojkarskih predstavah, z dobrimi igrami so
se izkazali tudi naši fantje, ki so za uvod odpravili
Kanado, nato so bili boljši še od Irana, na zadnji tekmi
pa so morali priznati premoč ZDA.

Generalka za SP proti Iranu,
Kanadi in ZDA

Mladi slovenski odbojkarji so pod
vodstvom Sama Miklavca nastopili
v Zlati evropski ligi, CEV Golden
Volleyball League. Odigrali so šest
obračunov, proti reprezentancam
Nizozemske, Ukrajine in Turčije,
izkupiček pa je bil nekoliko pod
pričakovanji, saj so naši fantje
doživeli pet porazov. Najprej so
morali v gosth priznato premoč
Nizozemski in Ukrajini, nato so
doma in tudi v gosteh klonili proti
Turkom. Do prve zmage so prišli
na domačem parketu, na srečanju
z Ukrajino, za konec pa je sledil še
poraz z Nizozemci. Skupna bera je
zadostovala za 12. mesto.

V evropski ligi s
pomlajeno ekipo
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Zgodovinsko, prvo, tekmo na svetovnih
prvenstvih so Slovenci odigrali proti
Dominikanski republiki.

Reprezentanco je na njenem prvem
svetovnem prvenstvu spremljalo lepo

število slovenskih novinarjev.

Prvenstvo v Italiji in Bolgariji so
zaznamovale nabito polne tribune

ljubiteljev odbojke.

V Firencah so se naši odbojkarji veselili
treh pomembnih zmag.
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7. MESTO V
TARRAGONI IN
USPEH V
KVALIFIKACIJAH
ZA EP

Slovenska ženska članska
izbrana vrsta je reprezentančno

sezono začela s sedmim mestom
na sredozemskih igrah v španski

Tarragoni.

Slovenske odbojkarice so v letu 2018
odigrale štiri tekme kvalifikacij za

evropsko prvenstvo in si v obračunih z
Belgijo, Izraelom in Islandijo priigrale
odlično izhodišče za uvrstitev na EP.

PORTFOLIO



REPREZENTANCE

Leto 2018 je bilo najbolj uspešno za
slovensko žensko kadetsko
reprezentanco, ki si je pod vodstvom
Borisa Klokočovnika priigrala uvrstitev na
evropsko prvenstvo. Naše mlade
odbojkarice so namreč uspešno odigrale
januarske kvalifikacije v Olomoucu na
Češkem in se veselile zmag nad Španijo,
Islandijo in Češko. Na aprilskem
evropskem prvenstvu v bolgarski Sofiji
so se Slovenke za uvod veselile zmage
nad Mažarsko, nato izgubile s Srbijo in
premagale Bolgarijo, klonile proti Rusiji
in bile boljše od Belorusije. V boju za 5.
mesto so dekleta morala priznati premoč
Romunkam, na tekmi za 7. mesto so bile
prepreičljivejše Nemke.

Ista generacija deklet je bila konec leta
nato uspešna na srednjeevropskem
prvenstvu MEVZA, na katerem so
Slovenke brez poraza prišle do zlatega
odličja.

Mladinska reprezentanca pod vodstvom
Gregorja Rozmana si je po porazu z
Rusijo in z zmago nad Finsko v 2 krogu
kvalifikacij priigrala napredovanje. V 3.
krogu kvalifikacij na grškem Samosu pa
Slovenke niso bile kos Nizozemkam in
Slovakinjam, zmaga nad Grčijo je bila
premalo za uvrstitev na evropsko
prvenstvo.

Slovenska mladinska reprezentanca je
bila v 2. krogu kvalifikacij še uspešna,
preko 3. kroga pa si dekleta niso uspela
priigrati nastopa na EP.

Generacija deklet letnika 2002 in mlajših
se je konec leta v Mariboru veselila
naslova srednjeevropskih prvakinj.

NAJUSPEŠNEJŠE KADETINJE, ZA
MLADINKE USODNE KVALIFIKACIJE

V letu 2018 so na
evropskem prvenstvu
igrale le kadetinje in
osvojile 8. mesto.
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REPREZENTANCE

V začetku januarja so prvi na parket
stopili slovenski kadeti pod vodstvom
Iztoka Kšele. Nastopili so v 2. krogu
kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki so
potekale v ruski Anapi. V težki skupini
so morali naši fantje priznati premoč
Poljakom, nato pa so bili od njih
uspešnejši še Rusi. Za konec kvalifikacij
so Slovenci sicer prišli do zmage nad
Ciprom, a ta ni zadostovala, da bi si
priigrali vozovnico za prvensvto Stare
celine.

Skozi aprilske kvalifikacije se ni uspelo
prebiti niti mladinski reprezentanci pod
vodstvom Aleša Hribarja. Naši odbojkarji
so nastopili na kvalifikacijskem turnirju v
Herceg Novem v Črni Gori in za uvod
tesno izgubili z gostitelji. Na drugi tekmi
so bili od naših boljši Francozi, zatem še
Latvijci. Uvrstitev na evropsko prvenstvo
za slovenske odbojkarje tokrat tako ni
bila na dosegu rok.

So pa zato mladinci odlično odigrali
decembrsko srednjeevropsko prvenstvo,
ki smo ga lahko spremljali v Mariboru.
Naša izbrana vrsta je prepričljivo opravila
z vsemi tekmeci in se zasluženo veselila
zlatega odličja.

Za slovenske kadete so bile kvalifikacije
za evropsko prvenstvo tokrat previsoka
ovira.

Mladinci v kvalifikacijah za evropsko
prvenstvo tokrat niso bili kos tekmecem.

SREDNJEEVROPSKI NASLOV V
ROKAH, V KVALIFIKACIJAH
TEKMECI USPEŠNEJŠI

Slovenska moška
mladinska izbrana
vrsta se je decembra
v Mariboru veselila
naslova
srednjeevropskih
prvakov.
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TURNIR REGIJ

Turnir regijskih reprezentanc je med
zimskimi počitnicami gostil Šempeter v
Savinjski dolini, na njem pa so nastopili
najboljši odbojkarji letnika 2003 in mlajši
ter odbojkarice letnika 2004 in mlajše.

Po dveh dneh zanimivih in izenačenih
obračunov, na katerih so mladi igralci in
igralke iz šestih slovenskih regij prikazali
veliko mero znanja, so se zmage veselili
odbojkarji iz dolenjske regije, pri dekletih
so bile najuspešnejše odbojkarice
koroške regije s celjsko regijo. Slednje so
v velikem finalu odpravile izbrano vrsto
mariborske regije s pomursko regijo,
tretje mesto pa so po zmagi nad
Primorkami osvojile odbojkarice
Ljubljane z okolico. Na 5. mestu so
prvenstvo regijskih reprezentanc
zaključile Gorenjke, na šestem pa mlade
Dolenjke.

Pri fantih je drugo mesto pripadlo
reprezentanci Ljubljane z okolico, v
malem finalu pa so si bronasto odličje
priigrali odbojkarji koroške regije s
celjsko regijo, ki so se veselili zmage nad
Primorci. Na 5. mestu so turnir zaključili
odbojkarji mariborske regije s pomursko
regijo, šesto mesto je pripadlo
Gorenjcem.

Zmage na Turnirju regij 2018 so se
veselili dolenjski odbojkarji.

Zmagovalke Turnirja regij 2018 so
postale odbojkarice koroške regije s

celjsko regijo.

NA TURNIRJU REGIJ SLAVILI
DOLENJCI TER REPREZENTANCA
KOROŠKE REGIJE S CELJSKO REGIJO

Zanimiv obračuni na
Turnirju regij v
Šempetru so
pritegnili tudi lepo
število gledalcev.
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Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo že drugo leto zapored
lahko spremljali uradni turnir pod okriljem CEV oz. FIVB, tokrat
prvič svetovno serijo, FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star.
V konkurenci 28 parov, ki so dobile pravico nastopa, sta se
na koncu zmage veselili Švicarki Esmee Böbner in Zoe Verge-
Depre, drugo mesto je pripadlo Ukrajinkama Ingi in Iryni
Makhno, z zmago v malem finalu pa sta do uspeha kariere prišli
Slovenki Ana Skarlovnik in Jelena Pešić. Z 9. mestom sta se
dobro odrezali mladi Katarina Bulc in Nina Zdešar, z enakim
rezultatom sta turnir zaključili Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik.

Ana Skarlovnik in Jelena Pešić
v Ljubljani do uspeha kariere

V moški konkurenci smo v Ljubljani spremljali 28 parov,
šestnajst se jih je med seboj pomerilo na glavnem
turnirju. V Črnučah in na Kongresnem trgu smo
spremljali nastope štirih slovenskih parov, kar dva sta
se uvrstila v polfinale. Na koncu sta bila najuspešnejša
Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta šele v finalu klonila
proti Rusoma Valeriju Samodayu in Tarasu Myskivu,
Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta turnir zaključila
na nehvaležnem 4. mestu, potem ko sta morala priznati
premoč Švicarjema Florianu Breerju in Yvesu
Haussenerju.

Nejc Zemljak in Jan
Pokeršnik tokrat do srebra

V Ljubljani smo decembra lahko
spremljali tudi prvi turnir svetovne
serije FIVB Beach Volleyball World
Tour 1 Star, ki je potekal v dvorani.
V konkurenci 31 parov iz 15 držav
so se zmage veselili Grkinji
Panagiota Karagkouni in Vasiliki
Arvaniti ter Belorusa Aliaksandr
Dziadkou in Pavel Piatrushka.
Med štirimi slovenskimi dvojicami
sta bili pri dekletih z 9. mestom
najuspešnejši Ana Skarlovnik in
Nina Lovšin, pri moških sta se kot
najboljša od petih slovenskih parov
s petim mestom izkazala Jure
Peter Bedrač in Vid Jakopin.

Decembra prvič v
dvorani
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Slovenski prvakinji v odbojki na mivki, Tjaša Jančar in Tjaša
Kotnik, sta, kljub poškodbi Jančarjeve, med slovenskimi pari
v letu 2018 največ nastopali na mednarodnih tleh. Igrali sta
na sredozemskih igrah v Španiji in osvojili 5. mesto, največji
uspeh pa sta dosegli na turnirju svetovne serije v Siofoku na
Madžarskem, ko sta po prvih stopničkah v letu 2017 zdaj prišli
tudi do prve zmage v mednarodni konurencu.
Na turnirjih v tujini so nastopile še Nina Zdešar, Katarina Bulc,
Nina Lovšin, Tajda Lovšin in Ana Skarlovnik.

Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik do
prve zmage v svetovni seriji

Slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan
Pokeršnik sta v letu 2018 večinoma nastopala na
turnirjih svetovne serije 3 Star in 4 Star, ostale naše
dvojice pa so se preizkušale v nižjem rangu, večinoma
na turnirjih 1 Star. V letu 2018 sta do skupnega uspeha
kariere prišla Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik, ki
sta v Iranu osvojila 4. mesto.
Na sredozemskih igrah v španski Tarragoni sta se Tadej
Boženk in Danijel Pokeršnik prebila do končnega 9.
mesta.

Pri moških najuspešnejša
Zemljak in Pokeršnik

Prvenstvo srednjeevropskega
odbojkarskega združenja MEVZA
je v letu 2018 potekalo v
Portorožu, udeležile pa so se ga
dvojice iz Češke, Slovaške,
Madžarske, Slovenije, Avstrije in
Hrvaške.
Naslov srednjeevropskih prvakov
je tako v moški kot v ženski
konkurenci ostal na domačih tleh.
Pri fantih sta se namreč zmage
veselila Nejc Zemljak in Jan
Pokeršnik, pri dekletih sta z vso
konkurenco opravili Tjaša Jančar
in Tjaša Kotnik. Za še eno
slovensko odličje sta z bronom
poskrbeli Nina in Tajda Lovšin.

Slovenci prvaki
Srednje Evrope
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ODBOJKA NA MIVKI

Za mlade slovenske odbojkarje na mivki
se je sezona začela s finalnim krogom
kvalifikacij za olimpijske igre mladih. V
avstrijskem Badnu sta naše barve branili
Nika Bevc in Kaja Kersnik, a se jima ni
uspelo prebiti med osem najboljših ekip.
Osvojili sta 9. mesto in se tako poslovili
od nastopa na OI v Argentini. Pri fantih
sta Andraž Stružnik in Črtomir Bošnjak
izpadla v predtekmovanju.

Junija so bili na sporedu turnirji za
srednjeevropsko prvenstvo v kategorijah
U16, U18 in U20, tekmovanje je gostila
Praga. Naši mladi odbojkarji so se
domov vrnili s tremi odličji. V kategoriji
U20 sta zlato osvojila Rok Možič in Žiga
Kumer, Lana Žužek in Zala Špoljarič sta
v kategoriji do 18 let osvojili bron, za
drugo slovensko zlato na Češkem sta
poskrbela Žan Zajc in Rok Bračko, ki sta
nastopila v kategoriji do 16 let.
Avgusta smo v Murski Soboti spremljali
prvenstvo v kategoriji U18. Slovenci so
navdušili, saj so osvojili kar štiri medalje.
Zlato je pripadlo Roku Možiču in Jaki
Udrihu, bronasto odličje sta prispevala
Klemen Šen in Črt Rozman. Pri dekletih
sta se naslova prvakinj na koncu veselili
Lana Žužek in Zala Špoljarič, ki sta v
finalu premagali Ajdo in Aljo Kuhar.

Na evropskem prvenstvu do 18 let na
Češkem so Rok Možič in Jaka Udrih ter
Nina Zdešar in Katarina Bulc osvojili 9.
mesto.

Kaji Kersnik in Niki Bevc se je nastop na
olimpijskih igrah mladih v Argentini
izmuznil le za las.

Mladi slovenski odbojkarji na mivki so
uspešno nastopali na srednjeevropskih

prvenstvih v vseh starostnih kategorijah.

Mladi Slovenci odlično nastopili na
prvenstvu MEVZA

Na prvenstvu v
Murski Soboti so
mladi Slovenci v
dveh kategorijah
osvojili kar štiri
odličja.
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Pri moških sta bila druga Rok Možič in Žiga
Kumer, tretja Jernej Potočnik in Gregor Lah.
Pri dekletih je srebro pripadlo Ani Skarlovnik
in Jeleni Pešić, bron pa Nini in Tajdi Lovšin.

PRVAKI, MLAJŠE KATEGORIJE:
U20: Žiga Kumer/Rok Možič, Kaja Kersnik/
Nika Bevc

V KRANJU PODELILI ČLANSKA NASLOVA,
MLADI ZA NASLOVE V LJUBLJANI
Naslova državnih
prvakov so osvojili
Danijel Pokeršnik in
Tadej Boženk ter Tjaša
Jančar in Tjaša Kotnik.

V Kranju smo
spremljali še
eno prvenstvo
na visoki ravni.

Tjaša Jančar in
Tjaša Kotnik
sta si v Kranju
priigrali drugi
zaporedni
naslov prvakinj

V boju za
državni naslov
sta bila zopet

najuspešnejša
Danijel

Pokeršnik in
Tadej Boženk.

ODBOJKA NA MIVKI

Prvenstva mladih so prvič
doslej potekala po regijah.

Na zaključku državnih prvenstev na Kongresnem trgu so
mladi odbojkarji navdušili številne obiskovalce.

Zanimanje za turnirje za državno
prvenstvo je bilo znova veliko.
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U20: Žiga Kumer/Rok Možič, Kaja Kersnik/
Nika Bevc
U18: Rok Možič/Jaka Udrih, Zala Špoljarič/
Lana Žužek
U16: Rok Bračko/Žan Zajc, Iza Zbičajnik
/Maja Marolt
U14: Miha Okorn/Luka Marovt, Zoja Kalar/
Rima Posedel



Na Snežni plaži ob vznožju smučišča Kekec se je v soboto
in nedeljo, 10. in 11. marca drugo leto zapored odvijal turnir
evropske serije v odbojki na snegu. V Kranjski Gori je nastopilo
kar 31 dvojic iz 15 držav. V moški konkurenci sta se zmage
veselila Nemca Jonas Schröder in Paul Becker, drugo mesto je
pripadlo Rusoma Ruslanu Bikanovu in Maksimu Hudiakovu, kot
tretja sta turnir zaključila Poljaka Michal Matyja in Piotr Janiak.
Slovenske dvojice, Borut Markovič in Mark Maraž, Davor
Zupančič in Aljaž Juvančič ter Klemen Mesesnel in Blaž Dolenc
se niso uvrstili med najboljših osem ekip.

Med 31 dvojicami iz 15 držav
najboljša Nemca

Pri ženskah sta si zlato odličje priigrali Turkinji Aleyna
Vence in Bugra Eryildiz, za kateri je to že tretja turnirska
zmaga v letošnji sezoni. Srebro sta osvojili Avstrijki
Elisabeth Klopf in Viktoria Mair, bron Slovakinji Silvia
Poszmikova in Romana Jurenkova. Med štirimi
slovenskimi dvojicami sta se najvišje uvrstili Bernarda
Baron in Manica Bulc, ki sta po tesnem porazu z
Romunkama Zeynep Koc in Andreeo Gabrielo Savastito
osvojili 7. mesto.

Zmaga v Kranjski Gori tokrat
Turkinjama

V letu 2018 so se slovenski
odbojkarji in odbojkarice na snegu
v nekoliko manjši meri udeleževali
turnirjev evropske serije, ki so sicer
potekali v šestih državah. Za
najboljši dosežek v sezoni sta
poskrbela Tomislav Šmuc in Jernej
Potočnik, ki sta na finalnem turnirju
CEV European Snow Volleyball
Tour 2018 na italijanskem
Kronplatzu osvojila visoko 5.
mesto. Naša predstavnika sta
morala v boju za uvrstitev v
polfinale priznati premoč Rusoma
Juriju Bogatovu in Pavlu
Rakusovu.

Od Slovencev najvišje
Šmuc in Potočnik
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Odbojka na snegu je bila predstavljena
na olimpijskih igrah v Pjongčangu,

revialno tekmo pred 56 TV ekipami in
več kot 300 novinarji so odigrali

legendarni odbojkarji.

LETO 2018 PRELOMNO ZA
ODBOJKO NA SNEGU
Leta 2018 smo spremljali prvo tekmo v odbojki na snegu v okviru
zimskih olimpijskih iger. Za zdaj še promocijski obračun, na katerem
so med drugim nastopili Giba, Vladimir Grbić, Xue Chen, Kim Kung, je
potekal 14. februarja.

Marca so se najboljši odbojkarji na snegu med seboj pomerili na
zgodovinskem, prvem, evropskem prvenstvu. Gostil ga je avstrijski
Wagrain-Kleinarl, evropski prvaki so postali Rusa Ruslan Daianov and
Taras Myskiv ter Litvanki Ieva Dumbauskaite and Monika Povilaityte.

V Žireh je marca potekalo prvo državno prvenstvo v odbojki na snegu.
Prvega državnega odličja doslej so se veselili Anže Bahč in Tadej
Boženk ter Bernarda Baron in Meta Grbec.

Slovenska prvaka Tadej Boženk in
Anže Bahč sta evropsko prvenstvo
zaključila na 5. mestu, v četrtfinalu
sta bila boljša Litovca Kazdailis in
Rumsevicius. Bernarda Baron in

Manica Bulc sta tekmovanje
zaključili na 17. mestu.

EURO SNOW VOLLEY
Evropsko prvenstvo v
odbojki na snegu
Odbojka na snegu se na
evropski ravni igra že več kot
desetljetje, leta 2017 smo lahko
spremljali prvo evropsko serijo,
ki je potekala pod okriljem
Evropske odbojkarske
konfederacije (CEV), že leto
2018 pa je prineslo
zgodovinsko, prvo evropsko
prvenstvo. Na njem je nastopilo
po 24 moških in ženskih dvojic
iz 19 držav. Svoje predstavnike
v avstrijskem Wagrain-Kleinarlu
smo imeli tudi Slovenci.
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Odbojkarska zveza Slovenije je v Žireh
organizirala prvo državno prvenstvo v
odbojki na snegu, ki se ga je udeležilo
osem moških in pet ženskih dvojic. Na
snežni podlagi smo prvič na naših tleh
tako lahko spremljali boj za državna
naslova v obeh konkurencah.
Pri moških sta se zlatega odličja in s tem
tudi uvrstitve na evropsko prvenstvo
veselila Anže Bahč in Tadej Boženk, ki
sta bila v finalu boljša od Denisa Robide
in Marka Planklja, bron je pripadel
Tomislavu Šmucu in Jerneju Potočniku.
Pri dekletih sta naslov slovenskih
prvakinj osvojili Berbarda Baron in Meta
Grbec, na drugem mestu sta prvenstvo
končali Jerneja Planinc in Špela Zakšek,
tretji sta bili Tjaša Žagar in Tjaša Kikelj.



ODBOJKA SEDE

Slovenska ženska reprezentanca v
odbojki sede je med 15. in 22. julijem
nastopila na svetovnem prvenstvu na
Nizozemskem. V težki skupini Slovenke
niso bile kos večkratnim olimpijskim
prvakinjam Kitajkam, prav tako tudi ne
Irankam in Italijankam, so pa naša
dekleta po zmagah nad Hrvaško in
Madžarsko osvojila končno 13. mesto.

V okviru uradnih tekmovanj so Slovenke
v letu 2018 igrale še na conskem
prvenstvu, ki ga je gostila Madžarska, in
v boju z Italijankami, Hrvaticami in
gostiteljicami osvojile končno 2. mesto.

Po dolgih 17 letih je uradni nastop
zabeležila slovenska moška izbrana
vrsta, ki je zadnjo tekmo na uradnih
tekmovanjih odigrala leta 2001. Naši
fantje so nastopili na conskem prvenstvu
v Franciji in si v obračunih z Gruzijo,
Češko in Francijo priigrali prvo mesto,
s tem pa tudi nastop v kvalifikacijah za
evropsko prvenstvo.

Dober nastop je naši reprezentanci
prinesel tudi visoko 13. mesto v evropski
razvrstitvi, še uspešnejša pa so naša
dekleta, ki na evropski lestvici zasedajo
izjemno 2. mesto. Pred njimi so le odlične
Rusinje,

Moška reprezentanca je v letu 2018
izven konkurence začela nastopati v
madžarskem prvenstvu.

Slovenske odbojkarice so julija nastopile
na svetovnem prvenstvu. Z Nizozemske
so se vrnile s 13. mestom.

Slovenska dekleta so uspešno igrala na
conskem prvenstvu na Madžarskem in

osvojila 2. mesto. Boljše od naše
izbrane vrste so bile le Italijanke.

DEKLETA 13. NA SVETOVNEM
PRVENSTVU, FANTJE IZJEMNI ŽE
NA PRVEM NASTOPU PO LETU 2001

Slovenska moška
reprezentanca je na
conskem prvenstvu v
Franciji posegla po
zlatem odličju.
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Na državnem prvenstvu v odbojki sede, ki so ga gostile Ravne
na Koroškem, je s svojimi ekipami nastopilo pet slovenskih
klubov. Po izenačenem boju so se naslova prvakov razveselili
odbojkarji domačega IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem.
Drugo mesto je pripadlo MDI Nova Gorica, bronasto odličje pa
so osvojili odbojkarji in odbojkarice ŠD Invalid Ljubljana. Na
četrtem mestu je prvenstvo zaključila ekipa IŠD Maxi Braslovče,
peto mesto pa je osvojila ekipa ŠD Plavalček iz Krškega.

Državno prvenstvo 2018

V Braslovčah se je 24. novembra že tretje leto zapored
odvijal dogodek Švicajte z nami malo drugače.
Tudi letos so naši reprezentanti udeležili tradicionalnega
kampa Gorana Dragića in otrokom predstavili odbojko
sede. Podobna predstavitev je potekal tudi v okviru
kampa Boštjana Nachbarja, reprezentanti pa so se na
2. Poletnem kampu v odbojki na mivki udeležencem
predstavili še v Čatežu.

Vse aktivnosti v odbojki sede je moč spremljati na
spletni strani in na družbenih omrežjih.

Odbojkarji sede izvajajo vse
več promocijskih akcij

Odbojkarski zvezi Slovenije je na
pobudo odbojkarjev sede, skupaj
z Odbojkarsko zvezo Italije ter
Finsko, Češko, Turčijo, Estonijo in
Bolgarijo, uspelo s kandidaturo
mednarodnega odbojkarskega
projekta Erazmus+.

Cilj projetka Sit2play je integracija
mladih invalidov skozi odbojko
sede. Gre za projekt, ki je odlična
priložnost za večjo prepoznavnost
odbojke sede in športa invalidov v
Sloveniji in Evropi.

Slovenija v
projektu Sit2Play
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Odbojkarskih žog so se
razveselili na številnih osnovnih
šolah po Sloveniji

OZS se je na pobudo
Evropske odbojkarske zveze
CEV odločila za sodelovanje
pri projektu CEV School
Volleyball, v okviru evropskih
projektov Erasmus+. Skupna
kandidatura je bila uspešna in
že v prvem letu sodelovanja
je OZS kar 36 slovenskim
osnovnim šolam iz vse
Slovenije zagotovila
brezplačne odbojkarske žoge
in mreže.
OZS se je v projekt vključila s
podporo OKS-ZŠZ, s katerim
je OZS podpisala tudi
pogodbo o sodelovanju.

Uspešna je bila tudi
kandidatura projekta BIGG4V
Erasmus+, katerega cilj je
razviti modela za uspešno
vodenje kluba ali odbojkarske
organizacije.
OZS je projekt pripravila v
sodelovanju s Hrvaško,
Poljsko, Avstrijo, Islandijo in
Italijo.

USPEŠNE KANDIDATURE OZS ZA
EVROPSKA SREDSTVA

V letu 2018 je OZS z
državami partnericami
uspešno kandidirala za
evropska sredstva.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

OZS je uspela
kandidatura za
projekt BIGG4V
- skozi projekt
bodo države
partnerice
pripravile model
vodenja
odbojkarske
organizacije.

Predsednik
OKS-ZŠZ,
Bogdan
Gabrovec in
predsednik
OZS, Metod
Ropret, sta
avgusta
podpisala
pogodbo o
sodelovanju pri
projektu CEV
School Volley.

Kar trideset slovenskih šol je v dar prejelo odbojkarske
mreže.

V letu 2019 bo OZS šolam namenila
še vsaj 200 žog in 30 mrež.
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Že tradicionalno se Odbojkarska zveza
Slovenije odzove pozivu Olimpijskega
komiteja Slovenije - Združenja športnih
zvez in z odbojkarskimi aktivnostmi
sodeluje na septembrskem jesenskem in
februarskem zimskem festivalu.

Festivalov se udeležijo osnovnošolski
otroci v okviru športnih dni, prav tako na
njih sodeluje veliko število družin.
Dogodka, ki se ju skupno udeleži nekaj
tisoč otrok, sta izvrstna priložnost za
promocijo odbojke.

V Kranjski Gori je v okviru turnirja
evropske serije v odbojki na snegu tudi
v letu 2018 potekala brezplačna šola
odbojke na snegu, za katero so osnovne
šole in klubi iz vse Slovenije pokazali še
več zanimanja kot v prvem letu. Na
snežni podlagi je svoje odbojkarsko
znanje preizkusilo več kot 120 otrok.

Ženski odbojkarski klub Šentvid zgodaj
poleti že tradicionalno organizira
dogodek Odbojkariada, v juniju 2018 je
potekal že sedmič. Tokrat v sodelovanju
z Odbojkarsko zvezo Slovenije in v
okviru vseevropskega projekta CEV
Volleyball Festival. Dogodka se je
udeležilo več kot 300 mladih odbojkaric.

OZS je odbojko tudi v letu 2018
predstavila na obeh festivalih OKS,
jesenskem in zimskem.

Otroci vseh staorsit so lahko v Kranjski
Gori brezplačno preizkusili snežno

podlago in uživali v odbojki na snegu.

TUDI V LETU 2018 VRSTA
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

ŽOK Šentvid je v
sodelovanju z OZS
izjemno uspešno
izpeljal Odbojkariado,
tokrat pod okriljem
projekta CEV School
Volleyball.
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Odbojkarska zveza Slovenije se je leta
2017 odločila slediti smernicam, ki jih na
področju odbojke na mivki narekujejo
države, ki v zadnjih letih v tej športni
panogi beležijo največje uspehe. V
sklopu aktivnosti je v Termah Čatež
potekal prvi uradni poletni kamp odbojke
na mivki, v letu 2018 pa že drugi.
Zanimanje je bilo veliko.

V sklopu šestdnevnega kampa so otroci
iz vse Slovenije pod budnim očesom
izkušenih trenerjev, nekdanjih odličnih
odbojkarjev in reprezentantov, Marine
Boženk, Roka Puclja, Mojce Božič,
Andreja Flajsa, Natali Hari, Nejca
Tomazina in Žive Cof, opravili po dva
treninga dnevno, kamp pa zaključili s
turnirjem.

Vadbo v Čatežu je spremljal slovenski
odbojkarski reprezentant Urban Toman,
kot posebna gosta sta v Čatež prišla
slovenska reprezentanta v odbojki sede,
Senta Jeler in Simon Turk, ki sta med
drugim spregovorila o svojih prometnih
nesrečah, ki so jima prizadejale
invalidnosti, hkrati pa sta udeležencem
razkrila, kaj pomeni zastopati slovenske
barve na največjih tekmovanjih.

V Čatežu so trenerji poskrbeli tudi za
vsakodnevno animacijo. Poleg kopanja
v termalnih bazenih, družabnih iger in
zabavnih večerov, so se otroci družili tudi
z nogometaši Olimpije.

Treningi v Čatežu vedno potekajo na
visoki ravni, saj z otroki delajo najboljši
trenerji z dolgoletnimi odbojkarskimi
izkušnjami.

Tokrat so otroke na kampu obiskali
dvoranski reprezentant, Urban Toman,

ter člana reprezentance v odbojki sede,
Simon Turk in Senta Jeler.

2. POLETNI KAMP ODBOJKARSKE
ZVEZE SLOVENIJE V ČATEŽU

Sestavni del kampa v
Čatežu so tudi
druženje, zabava in
seveda kopanje v
termalnih bazenih.
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Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije je v okviru tekmovanj v odbojki
na mivki izvedlo projekt Mladi obračamo
svet, skozi katerega izvaja preventivni
program za otroke. Osnovni cilj projekta
je mlade učiti živeti zdravo in dejavno
ter jih usposobiti za »ambasadorje«
zdravega življenjskega sloga v družini,
med prijatelji, znanci in povsod, kamor
jih zanese pot.

Akcije se je udeležila tudi
nekdanja odlična odbojkarica na

mivki, Simona Fabjan.

Mladi odbojkarji in odbojkarice na mivki,
ki so se v Ljubljani med seboj merili za

državne naslove, so z veseljem
sodelovali pri aktivnostih Srčka Bim

Bama.

PORTFOLIO



PROTIDOPINŠKE AKTIVNOSTI

Odbojkarska zveza Slovenije je leta 2017
vzpostavila sodelovanje s Slovensko
antidopinško agencijo in ga v letu 2018
še poglobila.
Ambasadorji SLOADO so izvedli
predavanja za mladinske in kadetske
reprezentance, osveščanje o
nevarnostih uporabe dopinga v športu pa
je potekalo tudi v okviru Turnija regij v
Šempetru v Savinjski dolini.

OZS je klube pozvala, da tudi v letu 2018
izvedejo aktivnosti v ovkiru Dneva
čistega športa. Odzvalo se je 12 klubov,
posebej gre pohvaliti OK Kamnik, ATK
Grosuplje, ŽOK Roto-Kema Puconci, OK
Gorica in OK Vital Ljubljana, ki so v
osveščanje vložili veliko truda.

S ciljem seznanjanja odbojkaric in
odbojkarjev in ostalih deležnikov v
odbojki o nevarnostih uporabe
nedovoljenih sredstev in postopkov je
SLOADO v sodelovanju z OZS pripravila
program ozaveščanja v obliki predavanj
in delavnic za vse klube 1. DOL za
moške in 1. A DOL za ženske.

V letu 2019 bosta SLOADO in OZS
nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, med
drugim s predavanji za klube, ki
tekmujejo v nižjih odbojkarskih ligah.

Predavanja o nevarnostih dopinga so v
letu 2018 poslušali vsi odbojkarski
prvoligaši in obe mladinski in kadetski
reprezentanci Slovenije.

OK Vital Ljubljana je aktivnosti v sklopu
Play True Day izvedel v okviru

mednarodnega turnirja v ŠD Krim.

OZS IN SLOADO ŠE POGLOBILI
SODELOVANJE NA PODROČJU
BOJA PROTI DOPINGU V ŠPORTU

V OK Kamnik so v
sklopu aktivnosti za
Dan čistega športa
posneli celo video in
osveščanje izvedli na
najvišji možni ravni.
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Naši reprezentantke Eva Mori, Iza Mlakar,
Tina Grudina in Veronika Mikl so v začetku
leta postale ambasadorke dm projekta
Rastemo s športom, skupaj z reprezentanti
pa so naša dekleta podprla tudi Unicefovo
kampanjo Skriti Escape room, ki opozarja na
spolne zlorabe. Reprezentanti so v času

NAŠI ODBOJKARJI SO VEDNO
PRIPRAVLJENI PRISKOČITI NA POMOČ
Slovenski odbojkarji in
odbojkarice so se,
skupaj z OZS, tudi v
letu 2018 vključili v
vrsto aktivnosti.

Članica ženske
reprezentance
Iza Mlakar na
brezplačnih dm
športnih uricah
za otroke.

Reprezentanti
so podarili dres
s podpisi za
dobrodelno
dražbo Volley
for Smile.

Nekdanja
reprezentantka

Monika
Potokar je na

Kodeljevem
odigrala

dobrodelno
tekmo,

namenjeno
osebam s
posebnimi

potrebami.

REPREZENTANTI V AKCIJI

OZS se je še drugič odzvala
akciji Žoga kot otroško darilo.

Slovenski reprezentanti in reprezentantke so podprli
Unicefovo kampanjo Skriti escape room.

Reprezentantke so se vključile v dm
iniciativo Rastemo s športom.
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svetovnega prvenstva podarili podpisan dres
za akcijo Volley for Smile, naša nekdanja
reprezentanka Monika Potokar se je odzvala
povabilu na dobrodelno nogometno tekmo, na
kateri so osebe s posebnimi potrebami lahko
spoznale športne idole. V vrsto akcij se je v
letu 2018 vključila tudi OZS.



Novembra je v Portorožu že tradicionalno potekala konferenca
o športnem marketingu in sponzorstvih v športu, Sporto. Prvič
doslej je bila ena od osrednjih tem odbojka, Odbojkarska zveza
Slovenijepa je povabilo izkoristila, da je širši športni javnosti
prvič uradno predstavila evropsko prvenstvo za moške. V okviru
okrogle mize na temo Pot proti odbojkarskemu evropskemu
prvenstvu 2019 sta o izzivih in priložnostih spregovorila
predsednik Evropske odbojkarske konfederacije, Aleksandar
Boričić in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod
Ropret.

Odbojka prvič ena od osrednjih tem
Sporto konference

Slovenski odbojkarji in odbojkarice so v sodelovanju s
sponzorji in partnerji Odbojkarske zveze Slovenije in
slovenskih odbojkarskih reprezentanc za dobrodelne in
promocijske akcije namenili lepo število svojih dresov,
opreme in odbojkarskih žog.

Dresi in žoge v dobrodelne
namene

Članice slovenske ženske
odbojkarske reprezentance so se
septembra kot posebne gostje
udeležile strokovnega posveta
podjetja ELES d.o.o., sicer
generalnega sponzorja ženske
izbrane vrste. Naša dekleta so ob
tej priložnosti predsedniku uprave
podjetja, mag. Aleksandru
Mervarju, izročile uradni
tekmovalni dres s podpisi vseh
reprezentantk in strokovnega
štaba, odbojkarice pa so obenem
sodelovale tudi pri predstavitvi
odbojke med udeleženci posveta.

Strokovni posvet v
znamenju odbojke
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V slovenskih medijih se o odbojki
poroča vse več, prav tako je število
oodbojkarskih objav na družbenih
omrežjih, v primerjavi s prejšnjimi leti,
večje. Temu primerno se je odzvala
OZS in se odločila medijem zagotoviti
brezplačne visoko kakovostne
fotografije vseh prvoligaških klubov in
reprezentantov, poleg tega pa tudi
fotografije s tekem slovenskega
prvenstva in reprezentančnih akcij, z
odbojke na mivki, na snegu in tudi
odbojke sede.

V 2018 prvič
tudifoto material

V letu 2018 je OZS na družabnih
omrežjih odprla nova profila z oznako
EuroVolley-Slovenia, ki jima sledi že
lepo število uporabnikov, sicer pa
bosta obe platformi tudi po zaključku
prvenstva ostali kot eno pomembnih
orodij za nadaljnjo promocijo
slovenske (reprezentančne) odbojke.
Še vedno rastejo tudi številke na
primarnih kanalih OZS. Facebook je
imel konec leta 2018 nekaj več kot
13.000 sledilcev, na Twitterju jih je bilo
2.000, na Instagramu pa skoraj 6.000.

Posebni kanali za
EuroVolley

Na uradni spletni strani OZS
www.odbojka.si smo tudi v letu 2018
gostili več kot 100.000 edinstvenih
uporabnikov in nanizali skoraj milijon
in pol ogledov strani.

Odbojka se je glede na analizo
podjetja Kliping v slovenskih medijih
v letu 2018 pojavila 13.010-krat v 103
različnih medijih. Bruto vrednost
objav je znašala 14.617.292 €.
Odbojkarskih objav je bilo 3.354, z
vrednostjo 2.456.029 €. V povprečju
je vsaka objava dosegla 184.296
posameznikov.

Odbojka v medijih
več kot 13.000-krat

V slovenske medije je bilo v letu 2018
poslanih 207 sporočil za javnost, na
spletni strani www.odbojka.si pa je
bilo od marca, ko je stran zaživela,
objavljenih kar 1182 novic in
dogodkov.
OZS je po dolgih letih na katero od
največjih odbojkarskih tekmovanj
povabila novinarje vseh največjih
slovenskih medijev.

Na spletni strani
več kot 1000 novic
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Marca je na spletnem naslovu www.odbojka.si zaživela
dolgo pričakovana nova spletna stran. S strani

uporabnikov je bila zelo dobro sprejeta, prav tako kot tudi
nove dopolnitve in funkcije, ki jih je OZS dodala do konca

leta 2018.

V mesecu maju je prenovo doživel še portal
za odbojko na mivki, skozi katerega lahko
uporabniki (klubi in društva, igralci in drugi

deležniki) urejajo prijave, registracije, licence
itd. Portal bo v 2019 še dopolnjen.

V letu 2018 so
skozi novo

aplikacijo zaživele
tudi prve

registracije
odbojkarjev in

odbojkaric. Zanje
so prvič doslej

lahko poskrbeli kar
klubi, v drugi fazi

projekta bo preko
aplikacije potekalo

tudi licenciranje.

INFORMATIKA
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Slovenska ženska
odbojkarska reprezentanca
do 23 let je v letu 2018
prejela Bloudkovo
priznanje za vrhunski
mednarodni dosežek v letu
2017.

Naše mlade odbojkarice so na
svetovnem prvenstvi do 23 let v

Ljubljani osvojile srebrno odličje.
Gre tudi za doslej največji uspeh

ženskega ekipnega športa.

Za najboljšega odbojkarja in odbojkarico
leta 2018 sta bila izbrana Tine Urnaut in

Iza Mlakar, za najuspešnejša trenerja
ženske oz. moške ekipe pa Samo

Miklavc in Zoran Kedačič.

PORTFOLIO



DOTS

Trenerjem in igralcem odbojke na mivki
je na seminarjih v Portorožu in Ljubljani

predaval Italijan Giulio Mosci.

TRENERSKA AKADEMIJA
TOKRAT V AJDOVŠČINI
Trenerske akademije, na kateri sta predavala Italijana Carlo Sati in
Vincenzo Di Pinto, se je udeležilo 175 trenerjev.

Sati, sicer trener za telesno pripravo slovenske moške odbojkarske
reprezentance v štabu Slobodana Kovača, je med drugim spregovoril o
uporabi uteži in o dvigovanju bremen v odbojki, hkrati pa tudi o telesni
pripravi v odbojki pri mlajših starostnih kategorijah.

Osrednja tema Di Pintovih predavanj je bila strategija bloka in obrambe
s protinapadom in poudarkom na ščitenju, zbranim trenerjem pa je nato
predaval še o organizaciji bloka- obrambe glede na različne tipoligije
sprejema začetnega udarca.

V organizaciji DOTS je v letu 2018
potekala že četrta trenerska

akademija, tokrat v Ajdovščini.

NAJVEČ A LICENC
V sezoni 2018/19 ekipe
vodi 270 trenerjev
V sezoni 2018/2019 je v okviru
Društva odbojkarskih trenerjev
aktivnih 270 trenerjev.

A licenca: 107 trenerjev
B licenca: 59 trenerjev
C licenca: 72 trenerjev
D licenca: 32 trenerjev
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Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije
(DOTS) je bilo v letu 2018 precej aktivno.
V juniju sta bila v Hočah in v Stranjah
pri Kamniku organizirana D in C licenčna
seminarja. Predavanja na temo
povezava blok-obramba in faza igre za
menjavo in predavanja o napadalnem
udarcu in osnovah sprejema začetnega
udarca je poslušalo 159 trenerjev. Na
seminarju v Hočah jih je bilo prisotnih 87,
v Stranjah pa se je predavanj udeležilo
72 trenerjev.

Trenerska akademija je prva tri leta
gostovala v Planici in Kranjski Gori,
tokrat so se organizatorji odločili za
Ajdovščino. Potekala je 9. in 10. junija.



EURO VOLLEY

PLES KROGLIC DOLOČIL TEKMECE

EuroVolley M - Bruselj
Razpored moškega evropskega
prvenstva, ki ga bodo med 12. in 29.
septembrom gostile Francija, Slovenija,
Nizozemska in Belgija, je potekal v
bruseljskem atomiumu, našim fantom pa
uvodoma prinaša obračun z Belorusijo.
Po prostem dnevu se bodo naši fantje
na večerni tekmi pomerili s Finsko, 15.
septembra bodo tekmeci Turki. Za konec
skupinskega dela prvenstva, 18.
septembra, se bo naša izbrana vrsta
srečala z evropskimi prvaki, Rusi.
Prvenstvo se bo nato s tekmami osmine
finala in četrtfinali nadaljevalo v vseh
državah gostiteljicah. Prvi polfinale bo
26. septembra v Ljubljani, drugi dan
kasneje v Parizu. Veliki finale bo 29.
septembra gostila francoska prestolnica.

EuroVolley W - Carigrad
Pri dekletih se bo evropsko prvenstvo
začelo 23. avgusta, s tekmami v vseh
štirih skupinah, v Turčiji, na Poljskem,
Madžarskem in Slovaškem. Slovenke
bodo prvenstvo začele s tekmo proti
Poljski, v Sport Areni v Lodžu, pred več
kot 12.000 gledalci. Dan kasneje bo za
naša dekleta na sporedu pomembna
tekma z Belgijo, sledilo bo srečanje s
Portugalsko. Po dnevu počitka bodo
tekmice naših svetovne podprvakinje
Italijanke, 28. avgusta bo sledila še
tekma z Ukrajino.

Slovenski odbojkarji bodo evropsko
prvenstvo začeli z obračunom proti
Belorusiji, v skupini C bodo nastopili tudi
evropski prvaki, Rusi.

Slovenkam je žreb v Carigradu namenil
skupino B, ki jo bo gostil poljski Lodž. V

njej bodo prve favoritinje aktualne
svetovne podprvakinje, Italijanke.

ŽREB V BRUSLJU FANTOM DODELIL
EVROPSKE PRVAKE, DEKLETA PROTI
SVETOVNIM PODPRVAKINJAM

Žreb za EuroVolley
za moške je potekal
v Bruslju. Udeležila
se ga je slovenska
delegacija, na čelu s
predsednikom OZS,
Metodom Ropretom.
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EURO VOLLEY

OBISK PREDSEDNIKA

Odbojkarska zveza Slovenije je z
zavestjo, da vstopa v enega od doslej
največjih športnih projektov pri nas, s
Francijo, Belgijo in Nizozemsko, oddala
skupno kandidaturo za organizacijo
evropsega prvenstva za moške 2019.
Evropska odbojkarska konfederacija je
kandidaturo sprejela, prve resnejše
organizacijske aktivnosti pa so stekle v
začetku leta.
Prvo skupno srečanje organizacijskih
odborov držav gostiteljic je sredi
februarja potekalo v Utrechtu na
Nizozemskem, organizatorji pa so skupaj
s CEV začrtali smernice dela.
Na sestankih in delavnicah je beseda
tekla tako o sami organizaciji prvenstva,
kot o številu tekmovalnih dni, razporedu
tekem in tehnologiji pa tudi o trženju,
promociji ter medijskih in spremljevalnih
aktivnostih. Za organizacijo evropskega
prvenstva je namreč potrebnega še več
usklajevanja kot doslej, saj je CEV število
sodelujočih reprezentanc s 16 povečala
na 24, prvič pa bodo prvenstvo skupaj
organizirale štiri države.
Naslednjem srečanje se je odvijalo 22.
in 23. marca v Ljubljani, 27. in 28. aprila
so sestanki in usklajevanja potekali v
Bruslju, zadnjič pa so se organizacijski
odbori sestali 4. oktobra v Parizu, s čimer
se je najpomembnejši del priprav na
Euro Volley 2019 že začel, saj je CEV
predstavila prenovljeno grafično

NAPORNE PRIPRAVE NA EURO VOLLEY
Odbojkarski spektakel
bomo prvič doslej lahko
spremljali v štirih
državah, prvič doslej se v
boj za evropsko krono
podaja 24 reprezentanc.

Prva uradna predstavitev organizatorjev
evropskih prvenstev 2019 za moške in

ženske je potekala v Budimpešti.

Predsednik
Evropske
odbojkarske
konfederacije
CEV, Aleksandar
Boričić, je konec
novembra v
okviru priprav na
projekt Euro
Volley 2019
obiskal
Slovenijo.

Boričić na sestankih
izrazil podporo OZS
Predsednik CEV, Aleksandar
Boričić, je z dobrimi vtisi
zapustil Slovenijo, kjer se je v
okviru dvodnevnega obiska
sestal z županom MOL,
Zoranom Jankovićem, z
ministrom za šolstvo in šport,
Jernejem Pikalomin ter s
predsednikom Mednarodne
nogometne zveze,
Aleksandrom Čeferinom.
Spremljala sta ga predsednik in
generalni sekretar OZS, Metod
Ropret in Gregor Humerca.
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podobo prvenstva, v zaključni fazi je bila
izdelava razporeda, potekali so zadnji
dogovori o otvoritveni slovesnosti in
promocijskih aktivnosti, prisotni so prvič
slišali uradno pesem prvenstva, v
nastajanju je bil medijski plan.

INŠPEKCIJA LJUBLJANO POSTAVILA
NA PRVO MESTO

V začetku novembra je OZS gostila
inšpekcijo CEV, ki si je podrobno
ogledala prizorišče evropskega
prvenstva, obiskala oba uradna hotela in
Areno Stožice z vso pripadajočo
infrastrukturo. Z videnim so bili
inšpektorji CEV več kot zadovoljni,
Sloveniji pa so dodelili najvišje možne
ocene.
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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. 
 
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. 
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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. 
 
FINANČNI ODHODKI 
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih 
odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju. 
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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 2018 evidentirala 34,99% vseh prihodkov  
kot pridobitnih.  Pridobitni prihodki so prihodki od sponzoriranja in prodaje storitev. 

 SPREMEMBA ZAKONODAJE 
V letu 2018 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 2018. 
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3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018 

                     
v EUR  brez 
centov  

Oznaka AOP Postavka 

ZNESEK-
tekočega 

leta 

ZNESEK-
prejšnjega 

leta 
1 2 3 4 

001 SREDSTVA 337.731 344.447 
002 A.DOLGOROČNA SREDSTVA 25.655 17.084 

003 
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve 5.348 7.133 

004 1.Neopredmetena sredstva 5.348 7.133 
010 II.Opredmetena osnovna sredstva 15.692 5.336 
018 III.Naložbene nepremičnine   
019 IV.Dolgoročne finančne naložbe   
027 V.Dolgoročne poslovne terjatve 4.615 4.615 
032 B.KRATKOROČNA SREDSTVA 118.629 162.510 
033 I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   
034 II.Zaloge  8.610 
040 III.Kratkoročne finančne naložbe   
048 IV.Kratkoročne poslovne terjatve 104.280 147.073 
052 V.Denarna sredstva 14.349 6.827 

053 
C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 193.447 164.853 

054 Zunajbilančna sredstva   
055 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 337.731 344.447 
056 A.SKLAD  -539.162 -545.015 

056a I.Društveni sklad -539.162 -545.015 
067 II.Revalorizacijske rezerve   

301 
III.Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po 
pošteni vrednosti   

072 
B.REZERVACIJE IN DOLGOR.PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE   

075 C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  25.000 50.000 
076 I.Dolgoročne finančne obveznosti 25.000 50.000 
080 II.Dolgoročne poslovne obveznosti   
085 Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  851.894 794.435 
086 I.Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev   
086 II.Kratkoročne finančne obveznosti 44.761 48.887 
091 III.Kratkoročne poslovne obveznosti 807.133 745.548 

095 
D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  45.027 

096 Zunajbilančne obveznosti   
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 PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 

Oznaka AOP Postavka 

ZNESEK-
tekočega 

leta 

ZNESEK-
prejšnjega 

leta 
1 2 3 4 

110 A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 641.375 521.018 

121 
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZVODNJE   

122 
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEKONČ.PROIZVODNJE   

123 
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN 
STOR.   

124 
D. SUBVENCIJE,DOTACIJE,REGRESI,IN DRUGI 
PRIHODKI, POVEZANI S POSL.UČINKI   

125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 746.508 1.085.188 
126 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.387.883 1.606.206 
127 G. POSLOVNI ODHODKI 1.445.500 1.854.087 
128 I. Stroški blaga, materiala in storitev 1.187.958 1.558.765 
129 1. Nabavna vredn.prod.blaga in materiala   
130 2. Stroški porabljenega materiala 164.012 109.520 
134 3. Stroški storitev 1.023.946 1.449.245 
139 II.Stroški dela 170.971 162.584 
140 1.Stroški plač 102.223 96.160 
141 2.Stroški pokojninskih zavarovanj 31.956 30.063 
142 3.Stroški drugih socialnih zavarovanj 18.176 17.099 
143 4.Drugi stroški dela 18.616 19.262 
144 III.Odpisi vrednosti 29.629 13.342 
145 1.Amortizacija 5.438 4.952 

146 

2.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmet.sredst.in opredmetenih 
osnovnih sredstvih   

147 
3.Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 24.191 8.390 

148 IV.Drugi poslovni odhodki 56.942 119.396 
151 H.PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV   
152 I.PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 57.617 247.881 
153 J.FINANČNI PRIHODKI 631 18.315 
155 I.Finančni prihodki iz deležev   
160 II.Finančni prihodki iz danih posojil   
163 III.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 631 18.315 
166 K.FINANČNI ODHODKI 5.382 6.764 

168 
I.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb   

169 II.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.527 3.911 
174 III.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.855 2.853 
178 L.DRUGI PRIHODKI 68.221 28.860 
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181 M.DRUGI ODHODKI   
182 N.PRESEŽEK PRIHODKOV 5.853  
183 O.PRESEŽEK ODHODKOV  207.470 
184 P.DAVEK OD DOHODKOV   

186 
R.ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   

187 
S.ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  207.470 

188 
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (na dve 
decimalki) 

5,00 
 

               5,00 
 

189 Število mesecev poslovanja 12 12 
 
 
 
DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA od 1.1.2018 do 31.12.2018 

Oznaka 
AOP Postavka 

ZNESEK-
tekočega leta 

ZNESEK-
prejšnjega 

leta 

ZNESEK-iz 
opravljanja 

pridob.dejav. 
tekočega leta 

ZNESEK-iz 
opravljanja 

pridob.dejav. 
preteklega 

leta 
1 2 3 4 5 6 

400 1.Prihodki od dejavnosti  1.387.883 1.606.206  382.876 

402 
b)dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev 310.223 276.993   

403 
c)dotacije iz drugih 
fundacij,skladov in ustanov 299.767 682.029   

404 
č)donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb 16.120 7.528   

405 
d)prispevki uporabnikov 
posebnih socialnih programov     

406 e)članarine in prispevki članov 120.398 118.638   

407 
 

f)prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 

641.375 521.018 509.696 373.037 

409 g)ostali prihodki od dejavnosti     
      

410 
Dotacije društvom in drugim 
pravnim osebam 2.615 16.369   
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3.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
 
3.3.1 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2018 
 
1. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (AOP 004 in 010): 

 

Neopredmetena sredstva:     Stanje na dan 
31.12.2018 

Stanje na dan 
31.12.2017 

 

Dolgoročne premoženjske pravice                            5.348€                         7.133€ 
 

Opredmetena osnovna sredstva: Stanje na dan 
31.12.2018 

Stanje na dan 
31.12.2017 

 

Oprema in naprave           15.692€                         5.336€ 
 
V letu 2018 je OZS realizirala za 14.615€ novih nabav, od tega  računalniška oprema v višini 
5.495€ ter  oprema za telovadnice v višini 9.120€. 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 12,5-20% 
Računalniška oprema 25-50% 
Neopredmetena sredstva 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. Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048) 
Na bilančni presečni dan izkazuje društvo stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah v višini 
104.280€. 
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Tabela:  Kratkoročne poslovne terjatve 
 31. 12. 2018 31. 12. 2017 
Terjatve do kupcev  99.114€ 122.624€ 
Terjatve do države in fundacije 4.966€ 3.926€ 
Terjatve do OKS-a - 8.478€ 
Terjatve iz naslova danih predujmov - 4.480€ 
Terjatve do nagrajencev - 4.180€ 
Ostale terjatve 200€ 3.385€ 
Skupaj 104.280€ 147.073€ 
 
Tabela: Razčlenitev kratkoročnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti. Podatki so brez 
popravkov vrednosti terjatev: 
nad 90  dni 30 do 90 dni 0 do 30 dni nezapadlo skupaj 

13.228€ 50.139€ 4.470€ 51.918€ 119.755€ 
11% 42% 4% 43% 100% 

 
Društvo je opravilo slabitev kratkoročnih terjatev do kupcev, starejših od 1 leta. Vrednost 
popravkov vrednosti terjatev znaša 20.642€. 
Društvo terjatev nima zavarovanih. 
Društvo nima terjatev do povezanih oseb. 
 
4. Denarna sredstva (AOP 052) 
Društvo izkazuje denarna sredstva na računih v višini 14.349€. 
 
5. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 053) 
Na dan 31.12.2018 izkazuje društvo aktivne časovne razmejitve v višini 193.447€, od tega: 
- vnaprej plačana oprema in žoge 12.005€ 
- vnaprej plačana uporabnina igrišč 64.000€ 
- DDV od prejetih predujmov 15.033€ 
- vnaprej plačane registracije,bivanje 6.774€ 
- vnaprej plačane letalske vozovnice 13.126€ 
-  vnaprej plačani stroški Eurovolley 2019 v višini 81.775€ 
-  ostali  vnaprej plačani stroški v višini 734€  
 
6. Društveni sklad (AOP 056a) 
Društvo izkazuje negativno vrednost društvenega sklada  539.162€. 
 
7. Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti (AOP 076 in 086) 
Društvo izkazuje  stanje najetih posojil v višini 69.760€, od tega: 

- pri banki v višini 44.153€, od tega dolgoročni del 25.000€, kratkoročni del 19.153€. 
Obrestna mera  3,5% fiksna + 3-mes Euribor, rok vračila do 30.9.2020. 

- pri društvu v višini 24.788€,  brezobrestno 
- pri podjetju v višini 819€. 

 
Društvo ima zavarovano posojilo pri banki s sponzorsko pogodbo. Ostalih posojil nima 
zavarovanih. Obstaja izpostavljenost kreditnemu tveganju, ker je posojilo, prejeto  od društva  
že zapadlo. 
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8. Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091) 
Tabela: kratkoročne poslovne obveznosti  

 31. 12. 2018 31. 12. 2017 
Obveznosti do dobaviteljev 606.515€ 561.207€ 
Obveznosti iz naslova prejetih predujmov 89.802€ 132.167€ 
Obveznosti do države  36.379€ 33.849€ 
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 10.571€ 4.256€ 
Obveznosti do zaposlencev 8.425€ 7.461€ 
Obveznosti za potne stroške 55.440€ 6.608€ 
   
Skupaj 807.133€ 745.548€ 
 
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 2017-2019 bo društvo organiziralo štiri 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%.  
 
 
3.3.2 POJASNILA POSTAVK IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2018 DO  31.12.2018 
 
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 1.456.736€, skupni odhodki  
1.450.883€. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.853€.   
 
 
P r i h o d k i 
Tabela: Pregled prihodkov po vrstah 

 2018 2017 Indeks 
Dotacije iz ministrstva 310.223 276.993 1,12 
Dotacije iz fundacije 137.006 134.362 1,02 
Prihodki iz tujine 167.831 514.426 0,33 
Prihodki iz OKS  88.468 33.241 2,66 
Donacije 16.120 7.528 2,14 
Članarine in prispevki 120.398 118.638 1,01 
Prihodki od odškodnin,licenc,taks 189.920 166.795 1,14 
Prihodki od sponzoriranja 347.949 361.321 0,96 
Prihodki od prodaje vstopnic 21.874 11.647 1,88 
Finančni prihodki 631 18.315 0,03 
Prihodki od kazni  6.985 8.658 0,81 
Ostali prihodki 49.331 1.457 33,86 
Prihodki skupaj 1.456.736 1.653.381 0,88 
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Prihodki po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
- iz naslova  sponzorskih pogodb in reklamiranja v višini 24% vseh prihodkov 
- prihodki ministrstva znašajo 21% prihodkov 
- iz naslova odškodnin, licenc  in ostalih storitev 13% prihodkov 
- prihodki iz tujine znašajo 12% vseh prihodkov 
- prihodki fundacije  v višini 9% vseh prihodkov 
- iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 21% prihodkov 
 
 
O d h o d k i 
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah                                                                                            

     2018    2017 Indeks 

Stroški porabljenega materiala 164.012 109.520 1,50 
Stroški storitev 1.023.946 1.449.245 0,71 
Odpisi vrednosti 29.629 13.342 2,22 
Stroški dela 170.971 162.584 1,05 
Dotacije klubom 2.615 16.369 0,16 
Odhodki za takse, članarine, 
štartnine 

 
53.223 

 
97.520 

 
0,55 

Finančni odhodki 5.382 6.764 0,80 
Drugi odhodki 1.105 5.507 - 
ODHODKI SKUPAJ 1.450.883 1.860.851 0,78 

 
 
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 2018 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 2018. 
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. 
 
Ljubljana, 21.6.2019 
 
 Odbojkarska zveza Slovenije 
  Metod Ropret 
    Predsednik 
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