ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
NADZORNI ODBOR
Skupščini OZS
Poročilo NADZORNEGA ODBORA OZS za leto 2018

Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) je v letu 2018 in v delu leta 2019 opravljal nadzorno in
svetovalno vlogo v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki izhajajo iz Statuta OZS.
Predsednik NO OZS je (do svojega odstopa s te funkcije) z osebnimi kontakti in pisno korespondenco
redno komuniciral s pisarno (generalnim sekretarjem) in predsednikom OZS, najmanj eden od naših
članov se je redno udeleževal sej Predsedstva OZS in drugih pomembnejših dogodkov.
Pri spremljanju, svetovanju in nadzoru delovanja OZS in vseh njenih organov nismo opazili
nepravilnosti, ki bi pomenile večje kršitve ali delovanje v nasprotju s Statutom OZS in veljavno
zakonodajo.
Članske evidence so ažurne in urejene, plačevanje članarin teče po ustaljenih postopkih.
Finančna poročila (računovodski izkazi in poročila za leto 2018) so bila pripravljena in oddana
pravočasno in v skladu z računovodskimi standardi.
Glede na dosežene prihodke, bo naše poslovanje pregledano in ocenjeno tudi s strani revizijske hiše.
Revizijsko poročilo bo sestavni del poročil o našem delovanju v letu 2018.
NO OZS je pregledal letno poročilo 2018 in bilanci za 2018, ki jih je pripravila računovodska služba
OZS. Povečanje prihodkov, še posebej v letu 2019, je izjemno, povečani odhodki pa so neizbežna
posledica sprejetih in izvedenih, obsežnejših programov in dejavnosti OZS in tudi že nekaterih
dejavnosti za izvedbo programov, ki nas čakajo v letu 2019 (Challenge Cup, Evropsko Prvenstvo za
moške in ženske). Pozitivni finančni izid je izjemno dobra popotnica za našo nadaljnjo pot, predlagani
program dela, ki je ovrednoten v finančnem planu za leto 2019, pa kaže, da našim visokim ambicijam
sledijo tudi rezultati našega dela.
Nekatere ugotovitve in opažanja (pobude), ki jih v razmislek, za učinkovitejše, boljše in manj stresno
delovanje, s pogledom v naše bodoče delovanje, podajamo predsedstvu in skupščini OZS :
- Izjemno povečanje finančnega plana in obsega programov v letu 2019 nam prinaša tudi
povečan obseg dela in odgovornosti.
- Pravočasno se moramo ozreti tudi na našo kadrovsko zasedbo (preobremenjenost,
osvežitve).
- Čaka nas prevetritev in posodobitev neživljenjskih in zastarelih delov Statuta OZS in ostalih
Pravilnikov OZS, uskladitev z uredbo EU o varovanju osebnih podatkov…
- Čaka nas priprava smernic delovanja do leta 2025 (začrtati cilje in pot).
- V tem sklopu je še posebej pomembno: nadaljevati, povečati aktivnosti, ki bodo pripomogle
k razvoju in še boljšemu delovanju klubov ter razvoju in dvigovanju kvalitete državnih lig.
Z navedenimi ugotovitvami, opažanji, predlogi in pobudami predlagamo Skupščini OZS, da sprejme
(potrdi) poročila in programe dela, ki so jih pripravili predsedstvo in organi OZS.
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P.S. Prosimo skupščino OZS, da na tej redni seji izvoli 3. člana NO OZS, da bomo lahko delovali v
popolni sestavi.
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