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POGOVOR S PREDSEDNIKOM

"Leto 2020 kljub vsemu uspešno,
pred nami pa novi izzivi."
Predsednik Odbojkarske zveze
Slovenije Metod Ropret se je še
enkrat ozrl v leto 2020 in ga kljub
vsem posebnostim ocenil kot
uspešno. Hkrati je razkril načrte in
pričakovanja za letošnje leto, ki bo
za OZS znova izjemno pestro.

»Leto 2020 je bilo posebno na vseh
področjih in tudi v športu ni bilo nič
drugače. Prilagoditi smo se morali
novim okoliščinam in bili prisiljeni
sprejemati vrsto odločitev, na katere
nismo bili pripravljeni in za katere
tudi nismo imeli praktične podlage.
Ocenjujem, da smo ravnali pravilno
in pametno. Začetek nove sezone je
prinesel nove izzive, naša glavna
tekmovanja v ligah 1.A in 1.B
potekajo relativno nemoteno, se je
pa zaradi tritedenske jesenske
prekinitve, ki je bila posledica okužb
v ekipah, koledar zelo zgostil, sploh,
ker moramo vsa tekmovanja zaradi
zahtev mednarodne zveze zaključiti
do konca aprila. Še vedno je na
programu tekmovanje za Pokal
Slovenije, ki se mu še nismo
odpovedali. Najbrž bomo morali
spremeniti sistem tekmovanja, a ga
nameravamo izpeljati. Žal pa ne
morejo trenirati mladi odbojkarji, ki
so odrezani od vadbe in tu bo najbolj
pomembno,
kako
dobro
bo
odreagirala naša stroka."
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Vračanje otrok v dvorane
bo velik izziv

"Na OZS smo
delali dobro."

"Leto 2020 nam je kot zvezi in
vsem, ki delujemo v odbojki,
prineslo velik izziv. Otroke bomo
morali znati ponovno motivirati,
jih prepričati, da se vrnejo v
reden in resen proces treniranja.
Upajmo, da bomo zamujeno
lahko nadoknadili. Delo na
daljavo oz. vadba preko spleta je
ekipnemu športu zadala precej
hud udarec, otroci

Reprezentance v letu 2020
večinoma niso nastopile,
odbojkarske končnice ni
bilo. Kljub temu je odbojka
dobila precej pozornosti?

v kolektivnih športih ne morejo
napredovati. Bojimo se, da bo
imelo dolgotrajno pomanjkanje
treningov zares velike posledice
in da se nam bo to zelo poznalo
pri mlajših reprezentancah.
Upam, da si bomo lahko
pomagali tudi s številnimi
izkušnjami, ki jih pridobivamo s
sodelovanjem
v
evropskih
projektih in z našimi partnerji."

"Delo na OZS je potekalo
nemoteno, nekoliko manj na
tekmovalnem področju, z
nekaj manj aktivnostmi, a
toliko več na poslovnoorganizacijskem. Menim, da
smo naredili pomemben
korak naprej. Ocenjujem, da
smo delali dobro, izvedli
vrsto dejavnosti, za katere
prej niti ni bilo časa in
možnosti. Med drugim smo
se posvečali promociji in
dobrodelnim projektom in
izpeljali vse, kar smo si zadali.
Verjamem, da bomo v
letošnjem letu, ko so pred
nami organizacijski izzivi,
spet delovali na visoki ravni."

Otroke in mlade bo OZS nazaj v aktivnosti skušala vključiti tudi skozi projekte.

Spremljanje prvenstva zdaj na višji ravni
V 2020 je bilo v največji meri
izpeljano državno prvenstvo
članov, tekmovanje v ligah 1.A
in 1.B poteka v sezona 2020/21
poteka. Ob tem je OZS
prvenstvo uspelo dvigniti na
višjo raven. To je bil dolgoletni
cilj, je zdaj deloma uresničen?
"Vemo, da je bila naša bolečina
dolgo ta, da z našim državnim
prvenstvom nismo prodrli na
televizijo. Sportklub nam je to
omogočil, žal pa programi SK
niso v shemah vseh kabelskih
operaterjev. Vseeno sem precej

zadovoljen. Nove okoliščine
prinašajo več izzivov. Gledalci so
se začeli vračati v dvorane in
spremljati
odbojko,
raven
prvenstva se dviga. Žal je z
epidemijo vse to ugasnilo, zato
je prisotnost na televiziji toliko
bolj pomembna. Enako tudi
pojavnost na družabnih omrežjih
ali preko spletnih prenosov za
vse tekme prve lige in
točkovanjem v živo za ostala
tekmovanja. To smo za sezono
2020/21 uspešno aktivirali. Z
gledanostjo oz. odzivnostjo smo
zelo zadovoljni."

Preko spletne platforme DataProject si
je moč v živo ogledati vse tekme lige 1.A,
prenose pa zagotavlja tudi Sportklub.
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Program na mivki izpeljan v celoti

Tekmovanj v odbojki sede nismo spremljali, je pa
zaživela Fundacija za odbojko invalidov.

V odbojki na mivki je bil v letu 2020 izpeljan skoraj
celoten program tekmovanj in aktivnosti.

Kaj pa odbojka na mivki, na
snegu in odbojka sede v
letu 2020?

OZS si skupaj z FIVB in CEV prizadeva, da bi
odbojka na snegu čim prej postala olimpijski šport.

Odbojka na snegu del agende
"Odbojko na snegu še vedno vidimo kot
perspektiven in tudi pomemben del
odbojkarske zgodbe. Ko bo dovoljeno,
bomo aktivnosti spet vrnili na raven
preteklih let ali še celo višje in znova
organizirali tekmovanja in dogodke, vse
z eno samo ambicijo, da odbojka na
snegu pride v program olimpijskih iger."
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"Kljub veliki negotovosti
smo z upoštevanjem vseh
smernic in ukrepov izpeljali
celoten program odbojke
na mivki. Prvi preizkus je bil
turnir v Preddvoru, državno
prvenstvo je dobro uspelo.
Mlade reprezentance so se
uspešno
pripravile
na
evropska prvenstva in se
izkazale z dobrimi rezultati.
Članska vrsta je zelo dobro
igrala na prvenstvu MEVZA
v Izraelu, v celoti je bilo
izvedeno prvenstvo mladih
ter seveda brez napak spet
tudi turnir svetovne serije.

Tretje državno prvenstvo v
odbojki na snegu, za
katerega
smo
zbrali
rekordno število prijav, smo
morali marca tik pred zdajci
odpovedati, prav tako so
naši najboljši odbojkarji
ostali brez evropskega
prvenstva. Enako je bilo pri
odbojki sede. Gostiti bi
morali evropsko prvenstvo
za moške B divizije in
mednarodno
tekmovanje
deklet, a sta bila turnirja
odpovedana, prav tako tudi
vse aktivnosti v odbojki na
mivki sede. Smo pa v letu
2020 uspeli zagnati za
razvoj odbojke sede zelo
pomembno Fundacijo za
odbojko invalidov."

Nov koncept IT in utrjevanje svoje vloge v Evopi
OZS je v zadnjem času veliko
sredstev namenila razvoju IT,
kakšni so še načrti?
"Želeli smo izboljšati naš način
delovanja in se spogledovali z
različnimi rešitvami. Zgodba je
stara že nekaj let, a zdaj se je
zgodil preboj in menim, da smo s
trenutno postavljeno zasnovo

informacijske podpore našemu
delovanju na dobri ravni in da
lahko javnost pravočasno in tudi
kompetentno oskrbujemo z
vsemi podatki. Ti vložki so bili že
prej nujni in potrebni, a doslej
enostavno nismo imeli pravih
možnosti in virov. Tudi to se je
zdaj spremenilo in vesel sem, da
smo uspeli vzpostaviti povsem
prenovljeno platformo. Na drugi
strani je zelo pomembno, da
smo s spletnimi registracijami in
licenciranjem tudi olajšali delo
klubom, sistem za tekmovanja je
nov in menim, da je napredek
viden. Storili smo korak v pravo
smer, a se tu ne smemo ustaviti,
načrtov in idej, ki jih želimo
uresničiti, je še veliko."

OZS v Evropi velja za
zanesljivega partnerja
in izredno uspešnega
organizatorja

V letu 2020 ste začeli tretji
zaporedni mandat na čelu OZS,
z vašo izvolitvijo v upravni
odbor CEV in treh slovenskih
predstavnikov v komisije CEV
pa bo slovenska odbojka
dobila še več mednarodne
veljave?
"Skozi moja prva dva mandata
smo si na OZS ves čas želeli, da
bi se bolj uvelljavili v organih
evropske zveze. Če v njih nisi
prisoten, te na nek način ni oz. so
prisotni drugi. S to ambicijo smo
šli tudi na lanske volitve. Sam
sem se odločil za kandidaturo v
upravni odbor in kot veste, nam
je uspelo. Še bolj pomembno je,
da imamo naše člane tudi v
zdravstveni in sodniški komisiji,
Tomislav Šmuc pa je celo na čelu
komisije za odbojko na mivki. S
tem naših ambicij še ni konec.
Čakamo na formiranje preostalih
komisij, predvsem tekmovalne in
marketinške in tudi tu imamo
kompetentna kandidata, za
katera verjamem, da bosta v teh
organih dobila svoje mesto."

OZS mora ostati v stiku z najboljšimi
"Ambicije Odbojkarske zveze
Slovenije so, da ostanemo v
stalnem stiku z najboljšimi
evropskimi zvezami, torej
povezovalne na eni strani in
komunikacijske na drugi strani
in to nam za zdaj brez težav
uspeva. To nam hkrati daje
možnost, da utrjujemo svojo

vlogo in svoj položaj, ki ju v
tem prostoru imamo. Veljamo
namreč za izredno korektnega
in
zanesljivega
partnerja,
obenem pa tudi za zelo
zanesljivega in uspešnega
organizatorja dogodkov in
največjih tekmovanj."

Metod Ropret je prvi Slovenec v upravnem
odboru evropske zveze.
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V novo obdobje na
zdravih temeljih
Tudi s poslovnega vidika je za
OZS dobro leto?
"V prvi vrsti smo kumulirali
učinke iz leta 2019, kar se nam
zelo pozna. Tudi brez nastopov
reprezentanc in kljub precej
manjšemu obsegu aktivnosti, ki
so za sponzorje sicer najbolj
zanimive, smo naleteli na veliko
razumevanje naših partnerjev.

Odpovedi pogodb praktično ni
bilo, bilo je zares omejeno malo
zmanjševanja. Skozi pretekle
aktivnosti smo očitno zgradili
dovolj trden odnos in uživamo
dovolj veliko mero zaupanja, da
smo poslovno leto zares dobro
končali. Obenem smo si zadali še
racionalizacijo
stroškov
in
menim, da smo opravili dobro
delo in bili uspešni."

"Leto 2020 je bilo s
finančnega vidika za OZS zelo
uspešno. Verjamem, da se
bomo z učinki iz leta 2020 in
dobrimi nastavki za leto 2021
vendarle razbremenili vseh
preteklih bremen in končno
zadihali brez obremenitev, ki
so se vlekle iz preteklih
časov. Lahko rečem, da zveza
v novo obdobje starta na zelo
zdravih temeljih, ki bodo
dobra podlaga za vse
načrtovane
projekte
in
aktivnosti. Naš cilj ostaja
velik obseg organiziranih
tekmovanj in dogodkov.
Ocenjujem, da so športna
tekmovanja, predvsem pa
velika športna tekmovanja,
tudi na področju športa za
vse, velika priložnost za
slovenski šport, sploh za
stabilno poslovanje zvez.«

Cilj OZS ostaja organizacija velikih športnih tekmovanj in dogodkov.

V Sloveniji prestižna gala prireditev
V letu 2021 bo zveza spet zelo
aktivna, podaja se namreč v
organizacijo vrste tekmovanj,
dogodkov in aktivnosti?
"Če smo v lanskem letu uspeli
organizirati
le
tekmovanje
svetovne serije v odbojki na
mivki v Ljubljani, ki ga bomo
spremljali tudi v letu 2021, celo
še z dodatnim mednarodnim
turnirjem Alpe Adria v odbojki na
mivki sede, bo leto 2021 precej
bolj pestro. V Kopru bomo
organizirali evropsko prvenstvo
v odbojki na mivki do
7

18 let, jeseni bo pri nas gala
prireditev evropske zveze, ki je
bila predvidena že za 2020 in so
jo doslej gostila le najbolj
eminentna mesta in zveze, med
katere zdaj očitno sodimo tudi
mi. V Kranjski Gori bomo gostili
evropsko trenersko konvencijo,
naša ženska izbrana vrsta bo
enega od turnirjev srebrne
evropske lige igrala na domačih
tleh, v igri je celo organizacija
zaključnega turnirja najboljše
četverice, žal pa smo zaradi
pandemije ostali brez težko
pričakovanega turnirja VNL."

Pri nas bomo v letu 2021 spet lahko
spremljali vrsto tekmovanj in dogodkov
na najvišji ravni.

REPREZENTANCE

Slovenski odbojkarji so kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih je gostil Berlin, začeli z odliko in nanizali zmage proti Belgiji, Nemčiji in
Češki, v polfinalu pa so bili po vodstvu naših z 2 : 0 v nizih usodni Francozi, ki so se na koncu tudi veselili vozovnice za Tokio.

Francozi razblinili sanje o Tokiu
Slovenska moška reprezentanca
je po izjemnem uspehu na Euro
Volley-ju
2019
z
velikimi
pričakovanji vstopila v leto 2020,
v katerem bi morali odbojkarji
nastopiti na kvalifikacijah za
olimpijske igre v Tokiu in končno
tudi v elitni Ligi narodov, nastop
na evropskem prvenstvu 2021
pa so imeli Slovenci že v rokah.
Pred začetkom kvalifikacij za
Tokio 2020 je izbrana vrsta
odigrala pripravljalne tekme z
Nizozemsko, tudi pred polnimi

tribunami v Mariboru. Uradna
sezona se je za varovance
Alberta Giulianija začela v
Berlinu, z uvodnim obračunom
olimpijskih kvalifikacij proti
Belgiji. Slovenci so do zmage
prišli prepričljivo, v nadaljevanju
so bili uspešnejši še od domače
reprezentance in Češke, zelo
dobro, z vodstvom z 2 : 0 v nizih,
so začeli tudi polfinalno tekmo
proti Franciji. Žal so tekmeci
poskrbeli za preobrat in se po
petih nizih tudi veselili zmage in

na koncu še edine preostale
vozovnice za olimpijski turnir v
Tokiu. S kvalifikacijami je bila
zaključena tudi reprezentančna
sezona, saj je bila Liga narodov
zaradi pandemije odpovedana.
V letu 2020 bi morali spremljati
tudi žensko reprezentanco, ki bi
morala nastopiti v srebrni
evropski ligi in si skušala
zagotoviti preboj v zlato ligo.
Kvalifikacije za EuroVolley 2021
so bile prestavljene na 2021.
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MLADE REPREZENTANCE

Slovenke v Črni gori do 7. mesta

Slovenske kadetinje so na evropskem prvenstvu v
Črni gori osvojile 7. mesto.

Slovenke so se po 4. mestu na Euro Volley U16 leta
2019 izkazale s še enim dobrim rezultatom.

Naša dekleta so imela v rokah tudi uvrstitev na
svetovno prvenstvo, a se na koncu ni izšlo.

Najboljše Rusinje
Naslov evropskih prvakinj so osvojile
Rusinje, ki so v velikem finalu turnirja v
Podgorici premagale Turkinje, bronasto
odličje je šlo v roke Srbkinjam, četrte so
bile Italijanke. S petim mestom so si
nastop na svetovnem prvenstvu
priigrale Romunke, mesto pred našimi
dekleti je tekmovanje končala Poljska.
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Slovenska izbrana vrsta do
17 let sprva ni bila uspešna
v kvalifikacijah za evropsko
prvenstvo, naša dekleta so
v 1. krogu osvojila tretje
mesto. Drugi krog je bil
odpovedan, Slovenke so na
EP potovale zaradi visoke
uvrstitve na lestvici CEV.
Generacija deklet, ki je na
EuroVolley-ju do 16 let
osvojila odlično 4. mesto, je
turnir v Podgorici v težki
skupini A začela s porazom
proti Italiji, sledil pa je še
poraz s favorizirano Turčijo,
in sicer po petih izenačenih
nizih. Naše odbojkarice so
tako že izgubile možnost za
uvrstitev v polfinale, a je
bilo v igri še 5. mesto, ki je

prinašalo
uvrstitev
na
svetovno prvenstvo 2021.
Varovanke Sama Miklavca
so nadaljevale z gladko
zmago nad Črnogorkami,
sledili pa sta še zmagi proti
Bolgariji in Slovaški. Tretje
mesto v skupini je našim
dekletom prineslo uvrstitev
v drugi del prvenstva in boj
za peto mesto. Slovenke so
na odločilni tekmi naletele
na izjemno razpoložene
Romunke in jim morale po
petih nizih priznati premoč.
Tekmice so si tako priigrale
vozovnico
za
svetovno
prvenstvo do 18 let, naše
odbojkarice pa obračun za
končno 7. mesto, ki so ga
proti Slovaški tudi dobile.

Reprezentanca
fantov do 18 let je
ostala brez 2. kroga
kvalifikacij za Euro
Volley

Nastop le na MEVZI
Mladi slovenski odbojkarji, ki jih
vodi selektor Zoran Kedačič, so
nastopili le na srednjeevropskem
prvenstvu v Mariboru in osvojili 3.
mesto. Aprila bi morali igrati v 2.
krogu kvalifikacij za evropsko
prvenstvo, a so bile odpovedane.
Naši fantje so zaradi pandemije
ostali brez možnosti, da si priigrajo
vozovnico za Euro Volley U18.

Prvi zbor deklet do 16 let
Mlade odbojkarice do 16
let so se pod taktirko Žive
Cof v sklopu
reprezentančnih
aktivnosti prvič zbrale
septembra na
Gorenjskem.

V Kranjski Gori in Ljubljani sta
potekala prva ciklusa priprav naše
najmlajše reprezentance deklet.
Odbojkarice s širšega spiska so
trenirale pod vodstvom selektorke
Žive Cof in opravile prvi del priprav
na marčevske kvalifikacije za
evropsko prvenstvo. Šestnajsterica
deklet se je konec decembra zbrala
še tretjič, in sicer v Mariboru.

Prvič skupaj tudi fantje

V Kranjski Gori je skupaj
prvič trenirala tudi
izbrana vrsta dečkov do
17 let, ki jo vodi Iztok
Kšela.

Selektor Iztok Kšela je jeseni opravil
prve treninge z izbrano vrsto
dečkov do 17 let. Fantje s širšega
spiska so se zbrali v Kranjski Gori,
zadnji del priprav pa so opravili v
Mariboru.
Reprezentanca
se
pripravlja
na
srednjeevropsko
prvenstvo oz. 1. krog kvalifikacij za
Euro Volley U17.
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TURNIR REGIJSKIH REPREZENTANC
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Odbojkarice Ljubljanske regije z okolico so še drugo leto zapored
slavile na Turnirju regijskih reprezentanc.

Na turnirju regij v Šempetru so se zmage veselili mladi odbojkarji
Koroške regije s Celjsko regijo.

Reprezentanca Maribora z okolico in Pomurske regije je turnir
zaključila na drugem mestu.

Srebrno odličje je šlo v roke Ljubljanski regiji z okolico.

Odbojkarice Dolenjske regije so si v Šempetru priigrale končno
tretje mesto.

Tretje mesto na Turnirju regijskih reprezentanc 2020 je osvojila
Dolenjska regija.

ODBOJKA

Naslova ACH Volleyju in Calcitu

Odbojkarice Calcit Volleyja so se v skrajšani sezoni
veselile četrtega naslova državnih prvakinj.

Tudi v sezoni 2019/20 je šla dvojna krona v roke
odbojkarjev ACH Volleyja Ljubljana.

Odbojkarice Nove KBM Branik so v razburljivem
finalu prišle do nove pokalne lovorike.

Državno prvenstvo mladincev
V mlajših starostnih kategorijah je OZS
v sezoni 2019/20 v celoti izpeljala le
tekmovanje v mladinski kategoriji.
Naslov prvakov je osvojil Fužinar
SijMetal Ravne pred Pr Kopač Brezovico
in Merkur Mariborom. Pri dekletih je
naslov osvojil Calcit Volley pred Gen-i
Volleyjem in Novo KBM Branik.

Odbojkarice Calcit Volleyja
in odbojkarji ACH Volleyja
Ljubljana so se v sezoni
2019/20 veselili naslova
slovenskih prvakov. Oboji so
ob prekinitvi tekmovanj
zasedali vrh prvenstvene
lestvice. Calcit Volley si je
naslov zagotovil z zmago v
zadnjem
krogu
tekem
modre skupine, ko je bil
boljši od na koncu srebrne
Nove KBM Branik, bron je
osvojil SIP Šempeter. ACH
Volley je bil krog pred
koncem tekmovanja v modri
skupini na vrhu lestvice.
Naslov podprvakov je šel v
roke Calcit Volleyja, bron je
pripadel
ekipi
Merkur
Maribora.

Zaključni turnir najboljše
četverice v tekmovanju za
Pokal Slovenije je gostil
Kamnik. Odbojkarji ACH
Volleyja Ljubljana so si s
finalno zmago nad Merkur
Mariborom, ki je pred tem
presenetljivo izločil Calcit
Volley, priigrali še dvanajsti
naslov pokalnih prvakov.
Nova lovorika je pri ženskah
romala v vitrine Nove KBM
Branik, ki je v napetem
finalu po petih nizih slavila
zmago nad Calcit Volley.
Štajerske odbojkarice so
tako osvojile še svoj
osemnajsti naslov pokalnih
zmagovalk.
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EVROPSKA TEKMOVANJA

V Evropi s sedmimi predstavniki

Odbojkarice Nove KBM Branik so zopet zaigrale v
elitni Ligi prvakinj.

ACH Volley Ljubljana je ob dobrih predstavah v Ligi
prvakov osvojil tudi srednjeevropsko prvenstvo.

Zmaga v srednjeevropski ligi je šla v roke
odbojkaricam Calcit Volleyja.

V Evropi sedem naših ekip
V sezoni 2019/20 je v evropskih
tekmovanjih, pokalih CEV in v
srednjeevropski ligi nastopalo sedem
slovenskih predstavnikov, ACH Volley
Ljubljana in Nova KBM Branik celo v
elitni ligi prvakov. Naši klubi so bili še
posebej uspešni v ligi MEVZA.
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V evropskih pokalih je ACH
Volley Ljubljana nastopal v
elitni Ligi prvakov, a se mu
ni uspelo prebiti v izločilne
boje. Tudi v ženskem delu
tekmovanja
smo
imeli
predstavnice v skupinskem
delu elitne lige, a tudi
odbojkarice Nove KBM
Branik v močni skupini niso
imele realnih možnosti za
napredovanje.
Gen-I Volley je nastopil v
pokalu CEV, a ga je v
šestnajstini finala izločil
Hermes Volley Oostende. V
pokalu CEV Challenge je v
moški konkurenci Slovenijo
zastopal Calcit Volley in v
šestnajstini finala izpadel
po obračunu s Sportingom.

Pri dekletih je SIP Šempeter
v isti fazi tekmovanja klonil
proti avstrijskemu Askö
Linz-Stegu, Calcit Volley pa
je po zlatem nizu izgubil s
PVK Olympom iz Prage. V
srednjeevropski ligi MEVZA
so bile naše ekipe znova
odlične. Zmaga je šla v roke
odbojkaric Calcit Volleyja,
srebrno odličje je osvojila
Nova KBM Branik, Gen-i
Volley pa je v konkurenci
sedmih ekip iz treh držav
osvojil četrto mesto. Pri
moških, kjer je tekmovalo
osem ekip iz štirih držav, je
znova slavil zmago ACH
Volley
Ljubljana,
Calcit
Volley je bil četrti, Merkur
Maribor pa sedmi.

ODBOJKA NA MIVKI

Leto zaključili s štirimi medaljami

Po lanski zmagi Tadej Boženk in Vid Jakopin pred
domačimi gledalci tokrat do četrtega mesta.

Slovenski odbojkarji so se iz Izraela vrnili z dvema
zlatima in dvema srebrnima odličjema.

V Ljubljani sta od slovenskih ženskih dvojic največ
pokazali Tjaša Kotnik in Monika Potokar.

Po dveh nastopih prekinitev
Najboljši slovenski odbojkarji niso dobili
veliko priložnosti za dokazovanje na
mednarodni ravni. Po nastopih Katarine
Bulc in Nine Zdešar v Kambodži ter
Tadeja Boženka in Vida Jakopina v
Katarju, so svetovno serijo prekinili.
Avgusta sta v njej nato nastopila le še
Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik.

V letu 2019 so naši najboljši
odbojkarji in odbojkarice na
mivki
na
mednarodnih
prizoriščih večkrat opozorili
nase, nove priložnosti za
dokazovanje pa v letu 2020
niso dobili. Po prekinitvi so
se na igrišča vrnili julija, na
domačem turnirju FIVB
World Tour v Ljubljani. Ob
zmagi italijanske dvojice
Abbiati/Andreatti sta bila
od naših predstavnikov s 4.
mestom najboljša Tadej
Boženk in Vid Jakopin, pri
dekletih sta se v izločilne
boje uvrstili le Tjaša Kotnik
in Monika Potokar, ki sta bili
na koncu peti. Zmagali sta
Danki Clara Windeleff in
Line Trans Hansen.

Decembra je Izrael gostil
turnir srednjeevropskega
prventva MEVZA, ki je velik
uspeh prinesel slovenskim
odbojkarjem. Tadej Boženk
in Danijel Pokeršnik sta iz
Ramat Gana prinesla zlato
odličje, njun dosežek sta s
srebrom dopolnila Nejc
Zemljak in Jernej Potočnik.
Katarina Fabjan in Špela
Morgan sta turnir prav tako
končali na najvišji stopnički,
srebrno odličje pa je šlo v
roke Tjaši Kotnik in Tajdi
Lovšin. Tjaša Jančar in Klara
Kregar sta bili peti.
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Mladi odbojkarji na EP znova uspešni
Nina Zdešar in Katarina Bulc sta Slovenijo zelo dobro zastopali
na evropskem prvenstvu do 20 let, ki ga je gostila Češka. Naši
dekleti sta v Brnu osvojili 9. mesto, uvrstitev med najboljših
osem ekip jima je preprečil poraz v osmini finala. V moški
konkurenci sta Žan Zajc in Rok Bračko tekmovanje zaključila
na 25. mestu.

Peto mesto za
obe naši dvojici
Žan Zajc in Rok Bračko ter Miha
Okorn in Luka Marovt so nastopili
na Euro Beach Volley do 18 let, ki ga
je gostil Izmir. Oba slovenska para
sta zelo dobro igrala že v
skupinskem delu tekmovanja, v
izločilnih bojih pa sta bila za naše
fante usodna poraza v četrtfinalu.
To je našim predstavnikom prineslo
delitev 5. mesta.

Na EP do
22 let do 9.
mesta
Lana Žužek in Zala
Špoljarič sta Slovenijo
zastopali na
evropskem prvenstvu
do 22 let v Turčiji in
osvojili končno 9.
mesto. Naši dekleti sta
bili v Izmirju sicer ena
najmlajših dvojic.
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Dekleti odlični peti
Asja Šen in Ira Kadunc sta evropsko prvenstvo do 18 let
v Izmirju zaključili na visokem 5. mestu. V Turčiji se je
v konkurenci deklet in fantov za evropski naslov med
seboj pomerilo kar 64 ekip iz 27 držav.

ODBOJKA NA MIVKI V SLOVENIJI

Dvakrat tekmovali na domačih tleh

Najboljšo formo na začetku sezone sta prikazala
Tadej Boženk in Vid Jakopin.

Državni prvaki 2020: Nejc Zemljak/Jan Pokeršnik
ter Tjaša Kotnik/Monika Potokar

Uvodni turnir sezone Sport.zone Open v Preddvoru
sta dobili Tajda Lovšin in Špela Morgan.

Odbojka na mivki v številkah
Pri Odbojkarski zvezi Slovenije je bilo v
letu 2020 registriranih 564 igralcev in
igralk odbojke na mivki, registracijo je
opravilo tudi 27 odbojkarskih klubov.
OZS je organizirala turnir svetovne
serije v Ljubljani, spremljali smo člansko
državno prvenstvo v Kranju in deset
turnirjev mladih ter veliki finale.

Naši najboljši odbojkarji na
mivki so na domačih tleh
nastopili dvakrat. Na uvodu
v sezono so se med seboj
srečali v Preddvoru, na
Sport.zone
open,
na
katerem je igralo kar 50
dvojic. Po treh dneh bojev
sta se zmage veselili Tajda
Lovšin in Špela Morgan,
srebro je pripadlo Zali
Špoljarič in Lani Žužek, bron
pa Katarini Fabjan in Klari
Kregar. Pri moških sta bila
najprepričljivejša
Tadej
Boženk in Vid Jakopin pred
madžarskima odbojkarjema
Arturom Hajosom in Atilo
Bencetom Strelijem ter
Sergejem Drobničem in
Črtomirom Bošnjakom.

Državno prvenstvo za člane
je že tradicionalno potekalo
v Kranju, v boj za naslova
slovenskih prvakov se je
podalo 20 ženskih in 24
moških dvojic. Po napetih
obračunih v izločilnih bojih
sta se zmage veselili Tjaša
Kotnik in Monika Potokar,
srebro je pripadlo Lani
Žužek in Zali Špoljarič, bron
pa Tajdi Lovšin in Špeli
Morgan. Nejc Zemljak in Jan
Pokeršnik sta zmago v
velikem finalu slavila nad
lanskima
zmagovalcema
Tadejem
Boženkom
in
Vidom Jakopinom, brona pa
sta se razveselila Danijel
Pokeršnik
in
Črtomir
Bošnjak.
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Državno prvenstvo JUNIOR
1. M: Dita Reflak/Jovana Goljović in
Valentin Prednik/Nik Kosec;
2. M: Anja Lacić/Zala Milostnik in Vid
Obrstar/Tilen Urbančič;
3. M: Valentina Hribar/Eva Džamastagić
in Ron Paliska/Mitja Šunderl

Državno prvenstvo do 20 let
1. mesto: Nina Zdešar/Katarina Bulc in Žan Zajc/Rok Bračko
2. mesto: Asja Šen/Ira Kadunc in Matic Fajfar/Jure Glamočanin
3. mesto: Iza Zbičajnik/Maja Marolt in Klemen Šen/Črt Rozman

Državno prvenstvo
do 18 let

Državno prvenstvo
do 16 let

Državno prvenstvo
do 14 let

1. mesto: Ira Kadunc/Asja Šen in Miha
Okorn/Luka Marovt; 2. mesto: Iza
Zbičajnik/Maja Marolt in Rok Bračko/
Žan Zajc; 3. mesto: Tija Šketa Rozman/
Anja Puckmeister in Grega Okroglič/Dino
Vinkovič

1. mesto: Zoja Kalar/Rima Posedel in
Miha Okorn/Luka Marovt; 2. mesto:
Maša Pucelj/Tara Filipič in Miha Kosanc/
Matevž Karadža Pevc; 3. mesto: Ula
Gorjup/Nina Svetina in Rok Drobnič/Nejc
Najdič

1. mesto: Žana Blatnik/Neža Kodrun;
Jaka Cestnik/Tilen Švajger; 2. mesto: Emi
Jurič/Ema Pangerc in Sergej Mavrič
Žikić/Nejc Zalokar; 3. mesto: Nika Pucelj/
Ela Bakan in Tristan Hrovat/Žiga Kastelic
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4. POLETNI KAMP OZS

V Termah Čatež je med 25. in 29. junijem 2020 potekal že 4.
Poletni odbojkarski kamp Odbojkarske zveze Slovenije.

Kljub negotovim razmeram v povezavi z epidemijo Covid-19 se je
kampa udeležilo 51 otrok iz vse Slovenije.

V sklopu petdnevnega kampa so otroci opravili dva treninga
dnevno in odigrali zaključni turnir.

Dvakrat dnevno je bila na sporedu osvežitev v termalnih
bazenih, pestro je bilo tudi dogajanje na priljubljenih toboganih.

Ob večerih je bilo še posebej zabavno, otroci so se s svojimi
točkami zelo potrudili, veliko smeha je bilo med igrami.

Otroci so se v Čatežu razveselili spominskih majic in blazine Ozi,
ki predstavlja uradno maskoto OZS.
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ODBOJKA SEDE
Dekleta brez POI v Tokiu, fantje brez EP
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V polfinalu je bila usodna Kanada

Uspešne skupne pripave

Sezona v odbojki sede se je za našo žensko izbrano
vrsto začela s kvalifikacijami za paralimpijske igre,
ki so jih Slovenke igrale v Kanadi. Naša dekleta so
se v Halifaxu uspela prebiti do polfinala, v katerem
pa so izgubila z gostiteljicami, ki so kasneje tudi
posegle po še edini preostali paralimpijski
vozovnici. Vsa ostala tekmovanja za leto 2020 so
bila zaradi pandemije odpovedana, naše
odbojkarice pa so oktobra prekinile tudi s treningi.

Sta pa ženska in moška reprezentanca uspeli
opraviti skupne priprave v Novi Gorici, s katerimi
je bil selektor Simon Božič zelo zadovoljen. Moška
reprezentanca tekmovanj v letu 2020 ni imela.
Fantje bi morali junija nastopiti na evropskem
prvenstvu divizije B v Šempetru in si skušali
zagotoviti uvrstitev v divizijo A, a priložnosti niso
dobili. Odpovedana so bila tudi vsa tekmovanja v
odbojki na mivki sede.

CEV IN FIVB
Ropret še naprej na čelu OZS,
mandat tudi v UO CEV

Volitve OZS
in CEV
OZS je septembra v Ljubljani
izpeljala volilno skupščino.
Na njej so predstavniki
klubov z 31 od 33 glasov za
štiri
leta
nov
mandat
predsednika,
že
tretji
zapored, podelili Metodu
Ropretu, ki zopet ni imel
protikandidata.
Delegati so izvolili tri člane
Predsedstva OZS, Gregorja
Hribarja, Rasta Oderlapa in
Sebastjana Cilenška. Mesto
predsednika
Nadzornega
odbora je pripadlo Alešu
Kušarju, člana nadzornega
odbora pa sta Mile Crnović in
Aljoša Jemec. Disciplinski
sodnik ostaja Andrej Turk,
predsednik
disciplinske
komisije je Marjan Kumer,
njena člana pa Beno Božič in
Štefan Vrbnjak. Predsednica
protidopinške komisije je
Katarina Cunder. Strokovni
svet OZS bo še naprej vodil
Jaroš Štekl.

Metod Ropret je na čelu OZS začel še svoj tretji mandat.

V 2020 so potekale tudi volitve
CEV, ki ga bo še naprej vodil Srb
Aleksandar Boričić. Na kongresu
na Dunaju je za člana upravnega
odbora kandidiral tudi Ropret in
bil vanj kot prvi Slovenec z veliko
podporo tudi izvoljen. Tomislav
Šmuc bo štiri leta vodil komisijo
za odbojko na mivki, v
zdravstveni komisiji bo deloval
Mile Majstorović, v sodniški pa

Peter Končnik. OZS je uspela s
kar štirimi od šestih kandidatur.
V okviru mednarodne zveze
(FIVB) je bil svetovni kongres
prestavljen na februar 2021 in
bo izpeljan preko spleta.
Močno
okrnjene
so
bile
aktivnosti MEVZA-e, izpeljana
sta bila le sestanek ligašev in
sestanek izvršnega odbora.

Volilna skupščina Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) se je za Slovenijo zelo
dobro iztekla, od šestih so bile uspešne kar štiri kandidature.
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EVROPSKI PROJEKTI

OZS v novem evropskem projektu

OZS kot zveza partnerica še naprej uspešno sodeluje v
evropskem projektu BIGG4VB.

Za OZS doslej najuspešnejši evropski projekt
CEV School Volleyball je v zamahu že tretje leto .

OZS je skupaj z Nizozemsko, Češko, Norveško in Belgijo
začela aktivnosti pri projektu Volleyball4All.

OZS oddala prvi projekt
V letu 2020 je Odbojkarska zveza
Slovenije izvajalski agenciji Evropske
komisije prijavila prvi projekt, v katerem
je navedena kot nosilec projekta. V
okviru
majhnega
partnerskega
sodelovanja z nazivom BV2Grow bo
Slovenija sodelovala z Avstrijo, Finsko in
Madžarsko.
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V 2019 je OZS zaključila
odmeven projekt Sit2Play,
ki ima vse temelje za
nadgradnjo in nadaljevanje.
Projekt BIGG4VB, ki bi se že
moral zaključiti, je bil zaradi
pandemije podaljšan v leto
2021. V teku je še naprej
tudi projekt EU-Asia, v
katerem kot predstavnik
OZS v strokovni skupini, ki
se posveča povezovanju
azijskega in evropskega
načina dela z mladimi
odbojkarji, sodeluje Gašper
Ribič.
OZS in partnerice so uspele
s kandidaturo za finančna
sredstva v sklopu projekta
Volleyball4All, v pripravi je
projekt, h kateremu je OZS

povabila Evropska zveza za
odbojko sede, OZS razmišlja
tudi o prijavi velikega Sport
evropskega projekta.
V sklopu projekta CEV
School Volleyball je OZS že
tretje
leto
slovenskim
osnovnim šolam razdelila
skoraj 700 žog in mrež,
skupno je opremo prejelo
kar 92 šol in 2 šoli odbojke.
V sklopu projekta so bili
organizirani tudi trije sklopi
predavanj, ki so jih preko
spleta
vodili
priznani
evropski strokovnjaki. OZS
je udeležbo omogočila tudi
vsem slovenskim trenerjem,
predavanja jih je poslušalo
kar 67.

AKTIVNOSTI V PANDEMIJI
Slovenski odbojkarji in
odbojkarice za vzgled

OZS je že prvi dan epidemije začela z akcijo #OstanimoDoma

Marca je vsa reprezentančna
tekmovanja in vse ostale
aktivnosti povsem zaustavila
pandemija novega koronavirusa.
Odbojkarska zveza Slovenije se
je pozivom Vlade Republike
Slovenije in drugih institucij
nemudoma odzvala s kampanjo
#OstanimoDoma, v katero so se
vključili tako klubi kot naši
odbojkarji in odbojkarice.

Poleg idej za treninge, različnih
izzivov z žogo, vaj za ohranjanje
telesne pripravljenosti, ki so jih
pripravljali naši reprezentanti in
reprezentantke, prav tako tudi
naši odbojkarji na mivki, je OZS
izpeljala tudi pesniški izziv, odziv
je presegel pričakovanja. Med
pandemijo so bili zelo aktivni
tudi odbojkarski klubi, ki so
izpeljali številne akcije.

Slovenski reprezentanti in
reprezentantke so ob izbruhu
pandemije novega koronavirusa v
okviru OZS kot prvi športniki sprožili
akcijo #OstaniDoma, v nadaljevanju pa
so izvedli še vrsto aktivnosti, s
katerimi so ljudi želeli spodbuditi k
telesni aktivnosti.

Najboljši slovenski odbojkarji so se intenzivno vključili v kampanjo #OstaniDoma.
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
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Virtualni Olimpijski festival

Aktivni so bili tudi klubi

Tradicionalni Olimpijski festival, ki vsako jesen
poteka v Ljubljani, so morali organizatorji tik pred
zdajci odpovedati. Je pa zato OZS s svojim izzivom
sodelovala v virtualni različici, odbojkarsko nalogo
je opravilo 1657 otrok iz vse Slovenije.

Zelo veliko lastnih promocijskih aktivnosti so v
2020 izvedli klubi. V OK Fužinar so npr. gostili
nekdanjo odlično tekačico na smučeh, Petro
Majdič, ki je mlade klubske upe popeljala skozi
trening telesne priprave.

1DayMore4Volleyball

Izziv Eve Mori

CEV je 29. februarja izvedel vseevropsko akcijo Dan
več za odbojko. Tako kot že leta 2016 se je nanjo
odzvalo veliko slovenskih klubov, ki so dodatni dan
v prestopnem letu izkoristili za odbojkarske
aktivnosti in kreativo (grafika OK Kamnik).

Kapetanka slovenske ženske reprezentance Eva
Mori je za mlade odbojkarice in odbojkarje
pripravila poseben virtualni odbojkarski izziv.
Uspešno so ga izvedli v kar 37 slovenskih klubih
(tudi v OD Vital Ljubljana).

KAMPANJE

Dan slovenskega športa, tudi odbojke, smo v Sloveniji prvič
obeležili 23. septembra.

V aktivnosti ob dnevu slovenskega športa so se vključili številni
odbojkarski klubi in reprezentanti (Rok Možič na eni od šol).

Mladi odbojkarji so v okviru dneva čistega športa lahko poslušali
preventivna spletna predavanja in pridobili certifikate SLOADO.

OZS, odbojkarski klubi in reprezentanti so se z objavo grafik in
pozivi intenzivno vključili v kampanjo Play True Day.

OK Ankaran je za izvedbo iniciative #VolleySkillChallenge prejel
nagrado Evropske odbojkarske konfederacije (CEV).

OZS je v želji po čim prejšnji normalizaciji športa po koncu
pandemije podprla kampanjo OKS-ZŠZ Navijamo za šport!
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DOBRODELNOST
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Reprezentanti Jan Kozamernik, Tina Grudina, Lana Ščuka,
Tonček Štern in Tine Urnaut so poklonili svoje drese.

OZS je v letu 2020 začela sodelovati v projektu Fundacije
Uresničimo sanje Luke Dončića, Jake Bijola in Roberta Kristana.

V Kopru je potekal dobrodelni dogodek Zmagujmo z žogo.
Otrokom je bil na ogled reprezentančni dres Mitje Gasparinija.

Odbojkarji OK Triglav Kranj so se osebju klinike Golnik za njihovo
predano delo zahvalili z letnimi vstopnicami za sezono 2021/22.

OZS je tudi v 2020 sodelovala v dobrodelnem projektu Žoga kot
darilo za praznične dni v organizaciji Sport Foruma.

Dobrodelni akciji Radia 1 Deželak junak so se odzvali številni
odbojkarji in odbojkarice na mivki.

100 Ozijev za 100 veselih src
OZS je v letu 2020 izpeljala prvo Simpatičnih blazin so bili veseli mladi
samostojno dobrodelno akcijo in bolniki na dveh oddelkih Pediatrične
različnim ustanovam poklonila več kot klinike UKC Ljubljana pa tudi zaposleni.
150 Ozijev.

Oziji tudi starostnikom in varni hiši in uporabnikom doma v Sežani
Z Oziji smo razveselili starostnike, ki so V društvu Vezi v Sežani, neprofitni
vključeni v program Vida, paket blazin organizaciji za duševno zdravje in
pa so prejeli tudi v novomeški varni hiši. kreativno preživljanje prostega časa, so
Ozije prav tako zelo lepo sprejeli.
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IT RAZVOJ
Odbojkarska zveza Slovenije je v zadnjih letih del sredstev
namenila razvoju IT. V letu 2019 je poizkusno zagnala
portal moja.odbojka, preko katerega je v letu 2020 stekel
velik del administracije v povezavi z registracijami
igralcev in igralk, njihovim licenciranjem, upravljanjem
tekmovanj, preko portala so dostopne tudi različne baze
podatkov.

Nadgradnja
moja.odbojka
V letu 2021 sledi nadgradnja
portala moja.odbojka, ki bo
povezan tako s sodniškim kot s
trenerskim sistemom in bo tako
še dodatno poenostavil sistem
vseh
uradnih
odbojkarskih
tekmovanj pod okriljem OZS, z
dodatnimi funkcijami pa se
obeta tudi nadgradnja portala za
odbojko na mivki.

Aplikacija za
grafike

Posodobitev odbojka.si
Spletna stran Odbojkarske zveze Slovenije,
www.odbojka.si, bo v letu 2021 deležna novih
posodobitev, preko prikazovanja rezultatov v
živo pa bo tudi neposredno povezana s
portalom DataProject.
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Pred tekmovalno sezono
2021/22 bo klubom na
voljo njim prilagojena
aplikacija, s pomočjo
katere bodo lahko sami
izdelali različne grafike in
jih uporabili za poročanje
s tekem, obveščanje ali
promocijo.

MEDIJSKE AKTIVNOSTI
Skoraj 300 objav
OZS je medijem poslala kar
203 sporočila za javnost,
dodatno je bilo še 78
prispekov objavljenih na
spletni strani, poročila s
tekem so se s sezono
2020/21
preselila
na
portal DataProject.

Promocija v tujini
OZS je evropski in svetovni
zvezi
ter
MEVZA-i
posredovala še 38 novic
oz. poročil o aktivnostih v
Sloveniji, naši najboljši
odbojkarji pa so bili prvič
vključeni v promocijske
kampanje CEV in FIVB.

Dober obisk strani
Rast na družbenih omrežjih
Na družeebnih omrežjih, z izjemo
Instagrama, na katerem OZS ostaja pri
12.500 sledilcih, se je število sledilcev
povečalo na Twitterju (2660), predvsem
pa na Facebooku z 31.550 sledilci.

V letu 2020 je spletno
stran OZS www.odbojka.si
obiskali 106.207 oseb, kar
je več kot v 2018 in manj
kot v rekordnem letu
2019, ko smo gostili Euro
Volley. Dodatni obisk
beležimo na DataProject.

Na družbenih omrežjih se je število sledilcev tudi v letu 2020 povečalo, na
platformi Facebook je stran krepko presegla število 30.000 sledilcev.

V medije številna sporočila

V 2020 več objav o
odbojki na mivki
V letu 2020 smo odbojko v
medijskih
objavah
zasledili
manjkrat kot v rekordnem letu
2019, tudi na račun pandemije.
V celotni medijski bazi smo v
analiziranem obdobju zaznali
8.492 objav. Največ objav v
slovenskih medijih na temo
odbojke je bilo možno zaslediti
na internetnih straneh in v tisku,
ki skupno predstavljata 97 %
celotne
publicitete.
Bruto
vrednost vseh objav je znašala
kar 10.188.723 evrov.
V analiziranem obdobju je bilo v
naboru izbranih medijev moč
zaslediti 3.249 objav, kar je 27 %
manj kot v letu 2019. V izbranih
medijih objave sicer generirajo
skupno neto vrednost v višini
2.254.408 evrov. Na podlagi
izbranega vzorca medijev so
objave na temo odbojke v
povprečju dosegle 258.789 ljudi.
Kljub upadu števila objav na
temo odbojke, so mediji na temo
turnirja svetovne serije v odbojki
na mivki v Ljubljani pripravili 74
objav, torej 12 % več kot v letu
2019. Zaznati je bilo povečan
delež poročanja spletnih in pa
predvsem elektronskih medijev.
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26 TV in 94 spletnih prenosov
Tekme Sportklub prve odbojkarske lige si je bilo v letu
2020 prvič moč ogledati na programih Sportkluba, ki je
poskrbel za 26 televizijskih prenosov, obenem pa so na
programih zavrteli še 91 posnetkov tekem. V sezoni 2020/
21 so si ljubitelji odbojke iz Slovenije in tudi tujine do
konca leta lahko preko spletnih prenosov ogledali 54
moških in 40 ženskih prvoligaških tekem.

Naši odbojkarji v
promo kampanjah
OZS je s svojimi medijskimi
aktivnostmi skrbela za dodatno
promocijo slovenske odbojke in
reprezentantov. Med drugim sta
bila Jan Kozamernik in Klemen
Čebulj posebna gosta CEV pri
razkritju logotipov za Euro
Volley 2021, Čebulj pa je
sodeloval še v kampanji FIVB
Player of the week.

Prva fundacija
OZS

Nova odbojkarska knjiga
V letu 2020 smo odbojkarji po dolgem času
dobili knjigo, ki nosi naslov Sprehod skozi čas.
Dolgoletni odbojkarski trener in funkcionar
Bojan Vernig je na kar 400 straneh zapisal
zgodovino novomeške odbojke.
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OZS je z manjšo medijsko
kampanjo poskrbela za
promocijo prve fundacije
v sklopu OZS, Fundacije
za odbojko invalidov,
katere namen je zbiranje
sredstev za štipendiranje
in
pomoč
mladim
odbojkarjem invalidom.

NAGRADE IN PRIZNANJA

Odbojkarjem Red za zasluge

Podelitev v predsedniški palači

Nagrada Eventima

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je
junija moški odbojkarski reprezentanci Slovenije
podelil državno odlikovanje Red za zasluge.
Priznanje so naši fantje prejeli za osvojeni naslov
evropskih podprvakov leta 2019, oziroma za
navdihujoče športne dosežke, uveljavljanje
Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in
krepitev nacionalnega ponosa. Priznanje je v imenu
reprezentance sprejel kapetan Tine Urnaut.

Februarja je generalni sekretar Odbojkarske zveze
Slovenije Gregor Humerca sodeloval na podelitvi
priznanj podjetja Eventim. OZS je prejela priznanje
za največ prodanih vstopnic v Sloveniji v letu 2019.

30

NAJBOLJŠI ODBOJKARJI IN TRENERJI 2020
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Za najboljšo slovensko odbojkarico leta 2020 je bila izbrana
kapetanka reprezentance Eva Mori.

Naziv najboljšega odbojkarja leta 2020 je pripadel Klemnu
Čebulju, ki je priznanje osvojil drugo leto zapored.

Najboljši odbojkar na mivki leta 2020 je postal Vid Jakopin.

Tjaša Kotnik je postala najboljša odbojkarica na mivki leta 2020.

Matija Pleško je bil izbran za najboljšega trenerja moške ekipe v
letu 2020. Priznanje je osvojil že leta 2019.

Gregor Rozman je še drugič zapored postal najboljši trener
ženske ekipe.

FAN SHOP
Angleška različica trgovine in novi artikli
Odbojkarska zveza Slovenije je v
letu 2020 še nadgradila že tako
uspešno
sodelovanje
s
partnerjem
Stadion
Shop.
Delovati je namreč začela še
angleška
različica
spletne
trgovine OZS, ki zdaj nakup vseh
artiklov omogoča ljubiteljem
odbojke iz vseh držav Evropske
unije. V letu 2020 smo v spletno
trgovino dodali nove artikle,
skupno jih je na voljo že 21. V
letu 2021 bo preko Fan shop-a
OZS prvič moč kupiti tudi uradno
opremo slovenskih odbojkarskih
reprezentanc.

Navijaške artikle je
odslej mogoče naročati
tudi v vseh državah EU.

Kolekcija artiklov je bila
dopolnjena tudi v letu
2020.

Artikle je odslej moč najti tudi na uradni
Facebook strani @odbojkarskazveza.

V letu 2021 bo navijačem slovenskih
odbojkarskih reprezentanc na voljo tudi
uradna kolekcija novega opremljevalca
NineSquared.
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ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN DOGODKOV

V Sloveniji vrsta dogodkov
OZS je v zadnjih letih organizirala veliko
tekmovanj in dogodkov, na čelu z evropskim
prvenstvom za moške 2019, in si tako pridobila
zaupanje CEV in FIVB. Tudi v letu 2021 bo
dogajanje na naših tleh izjemno pestro.

Euro Beach
Volley v Kopru
V Sloveniji bomo lahko po letu
2006 spet spremljali evropsko
prvenstvo v odbojki na mivki,
tokrat v kategoriji do 18 let.
Najboljši mladi odbojkarji in
odbojkarice na mivki se bodo za
evropska naslova med seboj
pomerili v Kopru, prvenstvo bo
med 1. in 5. septembrom.

Gala
prireditev
CEV
Ljubljana bo jeseni
prvič gostila gala
prireditev CEV, na
kateri bo evropska
zveza podelila
nagrade najboljšim
odbojkarjem leta
2021 in opravila žreb
elitne Lige prvakov.
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Trenerska konvencija
Prva evropska trenerska konvencija je leta 2019
potekala v Kranjski Gori, uspešna izvedba pod
okriljem OZS pa je CEV prepričala, da je Sloveniji
dodelila organizacijo dogodka tudi v letu 2021, in
sicer s kar 300 udeleženci.

Tudi F4 evropske lige v Sloveniji
OZS je bila uspešna s kandidaturo za organizacijo enega
od dveh turnirjev srebrne evropske lige in še zaključnega
turnirja najboljše četverice. Naše odbojkarice se bodo za
uvrstitev v elitno zlato ligo borile na domačem igrišču.
Uvodoma bodo v Mariboru gostile reprezentance
Avstrije, Izraela in Luksemburga. Kvalifikacije za Euro
Volley 2021 bodo v Latviji ter Bosni in Hercegovini.

Liga narodov
V letu 2020 bi morali v Ljubljani
prvič gostiti elitno ligo narodov,
a je bila zaradi pandemije
odpovedana. Tudi v letu 2021
Slovenske izbrane vrste v boju z
Rusijo, Francijo in Kanado ne
bomo spremljali v Areni Szožice,
saj se je FIVB odločil, da bo ligo
izpeljal v t.i. mehurčku. VNL pri
nas tako pričakujemo leta 2022.

Prvič serija
Alpe Adria

Svetovna serija na mivki
Kongresni trg je že nekaj let prizorišče
turnirjev evropske in svetovne serije v
odbojki na mivki. Poleti bomo v središču
Ljubljane spet lahko spremljali turnir FIVB
Beach Volleyball World Tour 1 Star.

Evropska zveza za
odbojko sede Euro
ParaVolley je Sloveniji za
leto 2021 dodelila
organizacijo enega od
dveh prvenstev Alpe
Adria v odbojki na mivki,
nove mednarodne serije
tekmovanj v tej panogi.
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V letu 2020 precej sprememb
Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije je bilo v letu
2020 zaradi situacije s Covid-19 manj aktivno kot pretekla
leta, zaradi novega Zakona o športu pa je bil DOTS
primoran spremeniti tako tečaje usposabljanja kot
licenciranje trenerjev. V odbojki in odbojki sede odslej
obstajata le dva naziva usposobljenosti, strokovni delavec
1. stopnje in strokovni delavec 2. stopnje.

Izobraževanje le
preko spleta
DOTS je moral v letu 2020
odpovedati vsa izobraževanja v
živo, tako trenersko akademijo
kot tudi vse licenčne seminarje,
ter jih izvesti preko spleta.
Slovenskim trenerjem sta tako
predavala priznana italijanska
strokovnjaka Michele Zanina in
Mario Ciac. Posnetka seminarjev
je DOTS objavil na spletni strani.

Hribarju nov
mandat

Izdanih 250 licenc
Za sezono 2020/2021 je DOTS izdal 165
trenerskih licenc A (strokovni delavec 2.
stopnje; športno treniranje - odbojka, odbojka
sede) in 85 licenc B (strokovni delavec 1.
stopnje.
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DOTS je v 2020 izpeljal
volilno skupščino. Člani
so nov štiriletni mandat
predsednika
zaupali
Gregorju Hribarju. V UO
DOTS so bili izvoljeni
Marko Zadražnik, Zoran
Jerončič, Samo Miklavc in
Jernej Rojc.

ZOSS

Pri ZOSS tudi v 2020 niso počivali

Bernard Valentar je sodil četrtfinale pokala CEV in
kvalifikacije za EuroVolley 2021.

Slovenski mednarodni sodniki v letu 2020 niso
dobili veliko priložnosti za dokazovanje.

Peter Končnik je bil na volitvah CEV še tretjič
izvoljen za člana ERC in sicer za obdobje štirih let.

ZOSS z 230 in 23 sodniki
V sezoni 2020/21 je ZOSS na svoje liste
uvrstil 230 odbojkarskih sodnikov, od
tega jih je na listi A 28, tudi pet
mednarodnih in en kandidat. Na listi B je
38, na listi C pa 164 sodnikov. Na listi je
tudi sedem delegatov kontrolorjev. Na
listi za odbojko na mivki pa je 23
sodnikov, od tega pet mednarodnih.

ZOSS je v letu 2020 uspel
izvesti nekaj aktivnosti. Že v
januarju je potekal obvezen
licenčni seminar za vse
sodnike, sledilo je tudi še
elektronsko testiranje iz
Pravil odbojkarske igre.
Septembra je bil izpeljan
spletni licenčni seminar za
sodnike liste A in B ter
delegate kontrolorje. ZOSS
je septembra organiziral še
obvezen licenčni seminar za
vse sodnike liste C, ki so ga
izvedli posamezni DOS-i ter
znova tudi obvezen test iz
Pravil odbojkarske igre.
ZOSS je izvedel tudi izpite
za napredovanje sodnikov,
in sicer za sodnike 1. in 2.
razreda.

Zaradi pandemije Covid-19
naši mednarodni sodniki v
dvoranski
odbojki
niso
dobili veliko možnosti za
dokazovanje. Na delu smo
lahko spremljali le Bernarda
Valentarja, Blaža Marklja,
Gregorja Novaka in Mihajla
Milojeviča, medtem ko
Sanja Miklošič in Eva Tomec
v letu 2020 na mednarodnih
tekmah nista sodili. V
Nemčiji
se
v
okviru
tamkajšnje prve Bundeslige
dokazuje Daniel Atanasov.
Nekdanji
sodnik
Peter
Končnik je bil na volitvah
CEV izvoljen za člana
evropske sodniške komisije,
in sicer za obdobje štirih let.
Zanj je to že tretji mandat.
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Rojc na EP do 18 let
Poleg naših mladih odbojkarjev, ki so se v turškem Izmirju
izkazali s kar tremi petimi mesti, je na evropskem
prvenstvu do 18 let kot sodnik sodeloval tudi Jernej Rojc.
S sojenjem se je izkazal na mestu prvega sodnika izkazal
v moškem polfinalu, priložnost za dokazovanje pa je kot
drugi sodnik dobil tudi na tekmi deklet za tretje mesto.

Pevc v Latviji
sodil za bron
Anton Pevc je bil v letu 2020
izbran za enega od sodnikov na
evropskem prvenstvu v odbojki
na mivki, ki ga je septembra
gostila Latvija. Pevc, ki je bil
obenem tudi edini slovenski
predstavnik na tekmovanju, je v
Jurmali kot prvi sodnik delil
pravico na ženski tekmi za
bronasto odličje.

Uspešno
tudi doma

Prenova CGP
Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije se je v
letu 2020 odločila za osvežitev oz. prenovo
celostne grafične podobe in predstavila nov
logotip. Znamka ZOSS bo tako postala še bolj
in lažje prepoznavna.
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Naši sodniki so uspešno
sodili tudi na vseh
tekmovanjih v odbojki na
naših tleh, na čelu z
državnim prvenstvom v
članski
in
mladih
kategorijah ter tudi na
turnirju svetovne serije v
Ljubljani.

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).
Zveza 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 Zveza uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava posamično. Za razporejanje zneska amortizacije sredstva v njegovi dobi
koristnosti se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Časovne razmejitve so lahko aktivne (usredstvene) ali pasivne (udolgovljene). Prve je mogoče
obravnavati kot terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kakor od stvari.
Vključujejo odložene prihodke in stroške oziroma odhodke, vnaprej vračunane stroške oziroma
odhodke in prehodno nezaračunane prihodke kot posebne vrste terjatev.
Odloženi stroški oziroma odloženi odhodki so ob svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo
dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid; prav tako še niso vračunani v nabavno vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev ali zalog, temveč bodo šele kasneje vračunani kot stroški in tudi
razporejeni na ustrezne stroškovne nosilce ali pa bodo kasneje kot odhodki vplivali na poslovni izid
oziroma bodo vračunani v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ali zalog. Odloženi
stroški oziroma odloženi odhodki nastajajo tudi ob nabavi nekaterih storitev in v nekaterih drugih
primerih, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki jih bodo bremenile.
Časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, se opredelijo kot dolgoročne.
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.
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Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave njihove
oslabitve. Zveza slabi vse terjatve, od katerih zapadlosti je preteklo 365 dni. Dokončen odpis terjatve
se opravi na podlagi ustrezne listine.
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
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
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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 Zveza, 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 Zveza.
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 Zveza 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.
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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 Zveza 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 2020 evidentirala 49,58 % vseh prihodkov kot pridobitnih. Pridobitni prihodki
so prihodki od sponzoriranja in prodaje storitev.
SPREMEMBA ZAKONODAJE
V letu 2020 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva.
3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020
Zap.št.
pojasnil
BS

Znesek

Postavka
Tekočega leta

Prejšnjega leta

359.988

724.762

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

63.265

35.694

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve

33.776

3.562

1.776

3.562

SREDSTVA

01

1. Neopredmetena sredstva

02

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

32.000

0

03

II. Opredmetena osnovna sredstva

21.089

27.517

IV. Dolgoročne finančne naložbe

4.615

0

04

2. Dolgoročna posojila

4.615

0

05

V. Dolgoročne poslovne terjatve

3.784

4.615

228.670

462.661

8.554

0

179.867

333.915

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

06

II. Zaloge

07

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

08

V. Denarna sredstva

40.249

128.746

09

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

68.053

226.407

359.988

724.762

A. SKLAD

-152.883

-450.142

I. Društveni sklad

-152.883

-450.142

3.689

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

10

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
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11

12

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

3.689

0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

2.043

0

I. Dolgoročne finančne obveznosti

2.043

0

348.628

1.172.136

5.043

31.412

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

13

II. Kratkoročne finančne obveznosti

14

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

343.585

1.140.724

15

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

158.512

2.768

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020
Postavka

Znesek
Tekočega leta
Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

487.291

2.485.829

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

161.081

0

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

678.918

1.235.780

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

1.327.290

3.721.609

G. POSLOVNI ODHODKI

1.018.774

3.657.743

695.453

3.374.583

2.868

0

2. Stroški porabljenega materiala

217.171

127.011

3. Stroški storitev

475.414

3.247.572

II. Stroški dela

290.183

204.018

1. Stroški plač

222.185

122.234

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

19.663

38.208

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

16.335

21.732

4. Drugi stroški dela

31.999

21.845

III. Odpisi vrednosti

31.021

20.746

9.999

8.466

21.022

12.280

2.116

58.396

308.516

63.866

J. FINANČNI PRIHODKI

0

1.264

II. Finančni prihodki iz danih posojil

0

0

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

0

1.264

I. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

1. Amortizacija
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
IV. Drugi poslovni odhodki
H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV
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K. FINANČNI ODHODKI

7.670

6.637

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

1.651

1.127

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

6.019

5.510

L. DRUGI PRIHODKI

19.368

38.697

M. DRUGI ODHODKI

6.849

0

313.365

97.191

16.106

17.076

297.259

80.115

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

10

5

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

12

12

N. PRESEŽEK PRIHODKOV
P. DAVEK OD DOHODKOV
R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA od 1.1.2020 do 31.12.2020
Znesek
Postavka

SKUPAJ
Tekočega
leta

Prejšnjega
leta

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti
Tekočega
Prejšnjega
leta
leta

1.327.290

3.721.609

648.372

2.485.829

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

0

0

0

0

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

400.568

384.901

0

0

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov

223.303

724.042

0

0

9.498

7.000

0

0

0

0

0

0

45.549

119.837

0

0

648.372

2.485.829

648.372

2.485.829

0

0

0

0

1. Prihodki od dejavnosti

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov
e) članarine in prispevki članov
f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2. Dotacije drugim Zvezam in drugim pravnim osebam

3.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

3.3.1 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2020
0. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (zap.št. 01 in 03 BS):
Neopredmetena sredstva:

Dolgoročne premoženjske pravice

Stanje na dan
31.12.2020

1.776 €

Stanje na dan
31.12.2019

3.562 €
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Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

32.000 €

Opredmetena osnovna sredstva:

Stanje na dan
31.12.2020

21.089 €

Oprema in naprave

48.000 €
Stanje na dan
31.12.2019

27.517 €

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020:
računal.opr.

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2020
Povečanja - nabava
Zmanjšanja
Stanje 31.12.2020
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2020
Zmanjšanja
Amortizacija v letu
Stanje 31.12.2020
Neodpisana
vrednost
Stanje 1.1.2020
Stanje 31.12.2020

oprema za
PTT, RTV,…

pohištvo

športna
oprema

druga
oprema

Skupaj
OOS

25.693 €
1.176 €
0€
26.869 €

2.917 €
0€
0€
2.917 €

13.325 €
610 €
0€
13.935 €

4.418 €
0€
0€
4.418 €

8.855 €
0€
0€
8.855 €

55.208 €
1.786 €
0€
56.994 €

18.167 €
0€
2.802 €
20.969 €

2.595 €
0€
352 €
2.947 €

6.177 €
0€
255 €
6.432 €

0€
0€
2.739 €
2.739 €

751 €
0€
2.065 €
2.816 €

27.691 €
0€
8.213 €
35.904 €

7.526 €
5.900 €

322 €
-30 €

7.148 €
7.503 €

4.418 €
1.679 €

8.104 €
6.039 €

27.517 €
21.090 €

V letu 2020 je OZS realizirala za 1.786 € novih nabav, od tega računalniška in podobna oprema oprema
v višini 1.176 € in pohištvo za 610 €. Opredmetena osnovna sredstva 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%

Zveza nima pravnih omejitev pri razpolaganju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi
sredstvi niti jih nima zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
Zveza nima obvez v zvezi s pridobitvijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
1. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve (zap.št.02 BS)
Zveza izkazuje na dan 31.12.2020 dolgoročne aktivne časovne razmejitve iz naslova vnaprej plačane
uporabe igrišč v višini 32.000 €.
Zveza ne vodi evidenc najemov skladno s spremembo SRS 1 (2019), ker se ne razvršča med srednje
in velike organizacije.
2. Dolgoročne finančne naložbe (zap.št.04 BS)
Zveza izkazuje dolgoročne finančne naložbe iz naslova depozita za karico Eurocar pri Nova KBM d.d.
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Maribor
3. Dolgoročne poslovne terjatve (zap.št. 05 BS)
Zveza izkazuje stanje na dolgoročnih poslovnih terjatvah v višini 3.784 € iz naslova plačane garancije
za dvo mesečno najemnino v prostorih Črnuška 9, pri ŠPORT Ljubljana.
4. Zaloge (zap. št. 06 BS)
Zveza je v letu 2020 začela z vodenjem blagovnega knjigovodstva-zalog. Pretežni del zaloge je
oprema, katere ni bilo mogoče razdeliti in žoge za programe in dresi za odbojko na mivki, katere
prodajamo preko spleta.
Gibanje zalog:
Stanje 1.1.2020
Povečanja - nabava
Zmanjšanja - izdaja
Stanje 31.12.2020

0€
11.422 €
2.868 €
8.554 €

5. Kratkoročne poslovne terjatve (zap. št. 07 BS)
Zveza izkazuje stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah v višini 179.867 €.
Tabela: Kratkoročne poslovne terjatve:

Terjatve do kupcev v državi
Terjatve do kupcev iz tujine
Kratkoročne terjatve do članov
Terjatve iz poslovanja za tuj račun
Terjatve do države
Terjatve za plačila računov z kartico
Ostale kratkoročne terjatve
Terjatve iz naslova danih predujmov
Ostale terjatve
Skupaj

31. 12. 2020
165.059 €
0€
415 €
1.860 €
4.188 €
1.575 €
6.770 €
0€
0€
179.867 €

31. 12. 2019
176.520 €
150.851 €
0€
0€
2.559 €
0€
0€
3.784 €
201 €
333.915 €

Vsled pozitivnega rezultata Zveze so se zmanjšale terjatve za 43 % glede na leto poprej. Pri terjatvah
do kupcev v državi in iz tujine so upoštevane slabitve terjatev na dan 31.12.2020 v višini 24.654,00 €.
Tabela: Razčlenitev kratkoročnih terjatev do kupcev v državi in iz tujine po rokih zapadlosti. Podatki so
brez popravkov vrednosti terjatev:
nad 90 dni

30 do 90 dni

32.415 €
87%

0 do 30 dni

1.531 €
3%

3.018 €
10%

zapadlo
36.964 €
19%

nezapadlo
153.164 €
81%

skupaj
190.128 €
100%

Zveza je opravilo slabitev kratkoročnih terjatev do kupcev, starejših od 1 leta. Vrednost popravkov
vrednosti terjatev znaša 20.822 €. Zveza terjatev nima zavarovanih prav tako Zveza nima terjatev do
povezanih oseb.
Primerjava terjatev na dan 31.12. za leto 2020 in 2019:
leto

nad 90 dni

30 do 90 dni

0 do 30 dni

zapadlo

nezapadlo

skupaj

46

2019
2020

67.977 €
32.415 €

18.491 €
1.531 €

66.704 €
3.018 €

153.172 €
36.964 €

94.568 €
153.164 €

247.740 €
190.128 €

6. Denarna sredstva (zap. št. 08 BS)
Zveza izkazuje na dan 31.12.2020 denarna sredstva na računih v višini 40.249 €
• Saldo na računu Nova KBM d.d.
33.592 €
• Saldo na računu Sberbank d.d.
6.657 €
Zveza bo v letu 2021 zaradi zmanjšanja stroškov zaprla poslovanje preko računa Nova KBM d.d.
7. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (zap. št. 09 BS)
Na dan 31.12.2020 izkazuje Zveza aktivne časovne razmejitve v višini 178.407€.
Tabela: Aktivne časovne razmejitve:

Kratkoročno odloženi odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
DDV od prejetih predujmov
Skupaj

31. 12. 2020
8.427 €
59.626 €
0€
68.053€

31. 12. 2019
117.525 €
30.082 €
30.800 €
178.407 €

31. 12. 2020
8.000 €
0€
0€
0€
427 €
8.427 €

31. 12. 2019
8.000 €
94.357 €
8.280 €
6.537 €
351 €
117.525€

Tabela: Kratkoročno odloženi odhodki:

uporabnina igrišč
registracije, nastanitve reprezentance
letalske vozovnice
zavarovalnine
ostali vnaprej plačani stroški
Skupaj

8. Društveni sklad (zap. št. 10 BS)
Zveza izkazuje negativno vrednost društvenega sklada 152.883 €.
Gibanje društvenega sklada:
Stanje 31.12.2019
Stanje 31.12.2020

-

450.142 €
152.883 €

Negativna vrednost sklada se je v letu 2020 zmanjšala za 297.259 €, kar predstavlja presežek
prihodkov nad odhodki v poslovnem letu
9. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (zap. št. 11 BS)
Zveza izkazuje na dan 31,.12.2020 za 3.689 € dolgoročnih pasivnih razmejitev, kar predstavlja vnaprej
plačane prihodke Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije za delo do 30.6.2024.
10. Dolgoročne finančne obveznosti (zap. št. 12 BS)
Zveza izkazuje na dan 31,.12.2020 za 2.043 € dolgoročnih finančnih obveznosti. Finančne obveznosti
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se nanašajo na dolg do FURSa na osnovi odločbe o obročnem odplačevanju davčnih obveznosti. Zadnji
obrok zapade v plačilo 22.6.2022.
11. Kratkoročne finančne obveznosti (zap. št. 13 BS)
Zveza izkazuje stanje najetih posojil v višini 5.043 €, od tega:
-

Pri FURSu za obročno odplačevanje davčnih obveznosti v letu 2021 v znesku 4.085 €
pri podjetju Telekom d.d. za nakup mobilnih telefonov v višini 958 €.

Primerjava kratkoročnih finančnih obveznosti:
opis
kratkoročne finančne obveznosti

2020
5.043 €

2019
31.412 €

Ob dobrem poslovanju je Zvezi uspelo poravnati bančni kredit. Med poslovnim letom se Zveza zadolži
za uravnavanje likvidnosti.
12. Kratkoročne poslovne obveznosti (zap. št. 14 BS)
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
Obveznosti za nagrade
Skupaj

31. 12. 2020
31. 12. 2019
180.463 €
637.522 €
0€
124.033 €
14.673 €
12.620 €
354 €
5.200 €
17.577 €
8.345 €
1.768 €
53.004 €
128.750 €
300.000 €
343.585€
1.140.724€

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale kar za 797.139 €, kar se je Zvezi
poznalo tudi v bistveno manjših likvidnostnih težavah. Tako je Zveza zelo zmanjšala izpostavljenost k
plačilno-likvidnostnemu tveganju, ki se je zelo izpostavilo na koncu leta 2019. Vsekakor mora sedaj
vodstvo Zveze strmeti k zadržanju dobrega finančnega tempa. Plan vodstva se je realiziral in so se
kratkoročni dolgovi sanirali iz naslova lastne dejavnosti. Dejstvo, ki se je izpostavilo v letu, ko so se
zaradi COVID 19 pandemije ustavilo vsa reprezentančna tekmovanja, da je za Zvezo največji strošek
prav reprezentance in vse okoli njih.
Zveza nima sklenjenih zavarovanj za zavarovanje obveznosti. Zveza nima obveznosti do povezanih
oseb.
13. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (zap. št. 15 BS)
Na dan 31.12.2020 izkazuje Zveza pasivne časovne razmejitve v višini 158.512 €.
Tabela: Pasivne časovne razmejitve:

Vnaprej vračunani stroški oz odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

31. 12. 2020
6.150 €
152.362 €
158.512 €

31. 12. 2019
2.768 €
0€
2.768 €

Med vnaprej vračunani stroški oz odhodki so stroški revizije v višini 3.650 € in stroški nadomeščanja
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delavke, ki je bila na bolniškem staležu, v višini 2.500 €. Stroški bodo plačani v letu 2021.
Med kratkoročno odloženimi prihodki pa je znesek 129.029 €, znesek katerega je Zvezi odobrila kot
sofinanciranje programov Fundacija za šport RS za leto 2020. Zaradi situacije z epidemijo COVID 19
smo podpisali Aneks k pogodbam in si s tem podaljšali črpanje sredstev do 30.6.2021. Fundadija za
šport RS nam je skupaj za leto 2020 odobrila 187.499 € sredstev za sofinanciranje in od tega je bilo v
letu 2020 koriščeno 55.070 €, v leto 2021 pa smo prenesli znesek 129.029 €, ki ga bomo koristili do
30.6.2021.
Znesek 21.858 € so prihodki sponzorske pogodbe s Sportivo d.o.o., ki je dobavitel uradne športne
opreme. Znesek 1.475 € pa predstavlja v letu 2019 zaračunan in plačan znesek za pomoč zaposlenega
na Zvezi.
3.3.2 POJASNILA POSTAVK IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2020 DO 31.12.2020
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 1.346.657 €, skupni odhodki 1.049.398 €, davek
od dohodkov 16.106 € in čisti presežek prihodkov nad odhodki je 297.259 €.
PrihodkI
Tabela: Pregled prihodkov po vrstah
opis prihodka

2020

2019

400.568 €

384.901 €

1,04

55.071 €

179.593 €

0,31

Prihodki iz tujine

124.007 €

422.591 €

0,13

Prihodki iz OKS

111.950 €

121.858 €

0,92

Prihodki od Planica

3.024 €

0€

0,00

Donacije

9.498 €

7.000 €

1,36

Članarine in prispevki

45.549 €

119.837 €

0,38

Prihodki od odškodnin, licenc, taks, prijavnin

94.886 €

171.264 €

0,97

316.475 €

673.973 €

0,47

Prihodki od prodaje vstopnic

0€

953.133 €

0,00

Ostale storitve, predvsem EuroVolley

0€

705.671 €

0,00

62.866 €

0€

0,00

88 €

1.264 €

0,07

Prihodki od kazni

4.098 €

10.450 €

0,39

Pomoč COVID 19

26.216 €

0€

0,00

Ostali prihodki

92.361 €

10.036 €

9,20

odpisi prejšnjih let

39.186 €

0€

0,00

končni obračun DDV za leto 2020

44.372 €

0€

0,00

Dotacije iz MIZŠ
Dotacije iz Fundacije za šport

Prihodki od sponzoriranja

Sofinanciranje trenerjev in reprezentanc
Finančni prihodki in pozitivne euro izravnave

Indeks
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ostali prihodki

Prihodki skupaj

8.803 €

0€

0,00

1.346.657 €

3.761.571 €

0,36

OdhodkI
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah
opis odhodka
Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

2020
2.868 €

0€

Stroški porabljenega materiala

217.171 €

127.011 €

1,73

Stroški storitev

475.414 €

3.247.573 €

0,15

Odpisi vrednosti

31.021 €

20.746 €

1,50

290.183 €

204.018 €

1,42

Odhodki za takse, članarine, štartnine

2.116 €

54.402 €

0,04

Finančni odhodki

7.670 €

6.637 €

1,16

Drugi odhodki

6.849 €

3.993 €

1,72

16.106 €

0€

0,00

1.049.398 €

3.664.380 €

0,29

Stroški dela

Davek od dohodka
Odhodki skupaj

2019

Indeks
0

Tako prihodki kot odhodki leta 2020 so težko primerljivi z letom 2019, ker je organizacija Evrošskega
prvenstva v Sloveniji bistveno povečala promet tako na prihodkih kot odhodkih.
3.3.3. Primerjava realizacije 2020 s planom:
ODHODKI

Načrt 2020

Realizacija
2020

Index

PROGRAMI REPREZENTANC - DVORANSKA
ODBOJKA
ČLANSKA MOŠKA REPREZENTANCA

945.000 €

414.370 €

0,44

395.000 €

133.385 €

0,34

ČLANSKA ŽENSKA REPREZENTANCA

400.000 €

67.663 €

0,17

MOŠKA REPREZENTANCA U18

25.000 €

42.269 €

1,69

ŽENSKA REPREZENTANCA U17

50.000 €

89.584 €

1,79

MOŠKA REPREZENTANCA U20

50.000 €

46.633 €

0,93

ŽENSKA REPREZENTANCA U19

25.000 €

34.836 €

1,39

ORGANIZACIJA DOGODKOV

615.000 €

88.601 €

0,14

FIVB VNL 2020

420.000 €

736 €

0,00

DVORANSKA ODBOJKA - DOGODKI

100.000 €

2.841 €

0,03

0€

18.619 €

0,00

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI LJUBLJANA 2020

20.000 €

54.281 €

2,71

SERIJA SBT TURNIRJI ODBOJKA NA MIVKI

30.000 €

0€

0,00

PROGRAMI MLADI - TEKMOVANJA, ŠOLE IN KAMPI

25.000 €

11.459 €

0,46

EP 2019
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BIGG4VB ERASMUS +

10.000 €

665 €

0,07

COACHES CONVENTION ERASMUS +

10.000 €

0€

0,00

309.000 €

250.548 €

0,81

80.000 €

50.130 €

0,63

180.000 €

167.687 €

0,93

KOORDINATOR - ODBOJKA NA MIVKI

24.000 €

19.289 €

0,80

MARKETING IN PR

25.000 €

13.442 €

0,54

PROGRAMI REPREZENTANC - ODBOJKA NA MIVKI

67.000 €

50.654 €

0,76

ČLANSKE + MLAJŠI

67.000 €

50.654 €

0,76

206.000 €

228.200 €

1,11

DRŽAVNE ODBOJKARSKE LIGE

35.000 €

52.686 €

1,51

TRENERJI SOFINANCIRANJE OKS

25.000 €

22.401 €

0,90

6.000 €

11.246 €

1,87

100.000 €

134.268 €

1,34

SLO KLUBI V CEV POKALIH

20.000 €

7.599 €

0,38

MEDNARODNE AKTIVNOSTI

20.000 €

0€

0,00

5.000 €

289 €

0,06

15.000 €

631 €

0,04

0€

16.106 €

0,00

SKUPAJ ODHODKI

2.162.000 €

1.049.399 €

0,49

PRIHODKI

Načrt 2020

DELOVANJE OZS
MATERIALNI STROŠKI, DELOVANJE OZS
STROŠKI DELA - ZAPOSLENI OZS

OSTALO

ODBOJKA NA MIVKI SODNIKI
TRENERJI NPŠŠ

ODBOJKA NA SNEGU
ODBOJKA SEDE
DAVEK OD DOHODKOV

SPONZORJI

553.600 €

Realizacija
2020
295.235 €

DVORANSKA ODBOJKA

400.000 €

250.748 €

0,63

ODBOJKA NA MIVKI

50.000 €

31.557 €

0,63

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI LJUBLJANA 2019

20.000 €

2.000 €

0,10

SPONZORJI SERIJA SBT ODBOJKA NA MIVKI

30.000 €

0€

0,00

SPONZOR OPREMA

50.000 €

10.930 €

0,22

ODBOJKA SEDE

2.600 €

0€

0,00

ODBOJKA NA SNEGU

1.000 €

0€

0,00

SREDSTVA RS ZA PROGRAME

603.900 €

570.613 €

0,94

MINISTRSTVO ZA ŠPORT

300.000 €

328.651 €

1,10

FUNDACIJA ZA ŠPORT

150.000 €

55.071 €

0,37

TRENERJI NPŠŠ

100.000 €

71.917 €

0,72

50.000 €

111.950 €

2,24

3.900 €

3.024 €

0,78

SREDSTVA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN KLUBOV

260.000 €

131.607 €

0,51

FIVB VNL 2020 NAGRADE

100.000 €

0€

0,00

20.000 €

38.354 €

1,92

0€

4.000 €

0,00

100.000 €

70.750 €

0,71

BIGG4VB ERASMUS +

10.000 €

10.904 €

1,09

COACHES CONVENTION ERASMUS +

10.000 €

0€

0,00

OKS - OLIMPIJSKA SOLIDARNOST
ZAVOD ZA ŠPORT PLANICA

CEV EVROPSKA LIGA IN OSTALO
MEVZA
MEDNARODNI TRANSFERJI

Index
0,53
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20.000 €

7.599 €

0,38

PROJEKTI OZS

207.000 €

173.386 €

0,84

ČLANARINE, PRIJAVNINE, TAKSE DVORANA

165.000 €

138.270 €

0,84

ČLANARINE, TAKSE BV

15.000 €

16.300 €

1,09

PRIHODEK ODBOJKARSKI KAMP

25.000 €

12.555 €

0,50

PRIHODEK PRODAJA ARTIKLOV

2.000 €

6.261 €

3,13

OSTALI PRIHODKI

0€

154.575 €

0,00

ODPISI

0€

40.426 €

0,00

OBRAČUN DDV ZA LETO 2020

0€

44.372 €

0,00

POMOČ DRŽAVE COVID 19

0€

32.696 €

0,00

OSTALO

0€

24.281 €

0,00

SOFINANCIRANJE OPREME

0€

12.800 €

0,00

500.000 €

0€

0,00

40.000 €

21.242 €

0,53

2.164.500 €

1.346.658 €

0,62

2.500 €

297.259 €

SLO KLUBI V CEV POKALIH

FIVB VNL 2020
EVROPSKO PRVENSTVO 2019
SKUPAJ PRIHODKI
SALDO

118,90

Prihodki in odhodki so prikazani po stroškovnih mestih.
4. PLAN ODHODKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2021

PLAN ODHODKOV
PROGRAMI REPREZENTANC - DVORANSKA ODBOJKA
ČLANSKA MOŠKA REPREZENTANCA
ČLANSKA ŽENSKA REPREZENTANCA
MOŠKA REPREZENTANCA U17
ŽENSKA REPREZENTANCA U16
MOŠKA REPREZENTANCA U18
ŽENSKA REPREZENTANCA U17
MOŠKA REPREZENTANCA U20
ŽENSKA REPREZENTANCA U19
ORGANIZACIJA DOGODKOV
SREBRNA EVROPSKA LIGA ZA ŽENSKE
TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI LJUBLJANA 2020
EVROPSKO PRVENSTVO U18 - ODBOJKA NA MIVKI
SERIJA SBT TURNIRJI ODBOJKA NA MIVKI
PROGRAMI MLADI - TEKMOVANJA, ŠOLE IN KAMPI
CEV VOLLEYBALL GALA
BIGG4VB ERASMUS +
COACHES CONVENTION ERASMUS +
DELOVANJE OZS
MATERIALNI STROŠKI, DELOVANJE OZS
STROŠKI DELA - ZAPOSLENI OZS
STROŠKI DELA - ZAPOSLENI NPŠŠ

2021
1.100.000,00
580.000,00
340.000,00
70.000,00
70.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
280.500,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
5.000,00
20.000,00
40.000,00
500,00
5.000,00
370.000,00
70.000,00
160.000,00
100.000,00
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KOORDINATOR - ODBOJKA NA MIVKI
MARKETING IN PR
PROGRAMI REPREZENTANC - ODBOJKA NA MIVKI
ČLANSKE + MLAJŠI
OSTALO
DRŽAVNE ODBOJKARSKE LIGE
TRENERJI SOFINANCIRANJE OKS
ODBOJKA NA MIVKI SODNIKI
SLO KLUBI V CEV POKALIH
MEDNARODNE AKTIVNOSTI
ODBOJKA NA SNEGU
ODBOJKA SEDE
SKUPAJ PREDVIDENI ODHODKI

30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
86.000,00
30.000,00
25.000,00
6.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.903.500,00

PLAN PRIHODKOV

2021
677.600,00
460.000,00
15.000,00
60.000,00
100.000,00
40.000,00
2.600,00
0,00
703.900,00
300.000,00
280.000,00
100.000,00
20.000,00
3.900,00
315.500,00
100.000,00
45.000,00
40.000,00
100.000,00
500,00
10.000,00
20.000,00
217.000,00
180.000,00
15.000,00
20.000,00
2.000,00

SPONZORJI
DVORANSKA ODBOJKA
ODBOJKA NA MIVKI
TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI LJUBLJANA 2020
EVROPSKO PRVENSTVO U18 ODBOJKA NA MIVKI
SPONZOR OPREMA
ODBOJKA SEDE
ODBOJKA NA SNEGU
SREDSTVA RS ZA PROGRAME
MINISTRSTVO ZA ŠPORT
FUNDACIJA ZA ŠPORT
TRENERJI NPŠŠ
OKS - OLIMPIJSKA SOLIDARNOST
ZAVOD ZA ŠPORT PLANICA
SREDSTVA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN KLUBOV
FIVB VNL 2020 NAGRADE
CEV EVROPSKA LIGA NAGRADE
CEV VOLLEYBALL GALA
MEDNARODNI TRANSFERJI
BIGG4VB ERASMUS +
COACHES CONVENTION ERASMUS +
SLO KLUBI V CEV POKALIH
PROJEKTI OZS
ČLANARINE, TAKSE DVORANA
ČLANARINE, TAKSE BV
PRIHODEK ODBOJKARSKI KAMP
PRIHODEK PRODAJA ARTIKLOV
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SKUPAJ PREDVIDENI PRIHODKI
SALDO

1.914.000,00
10.500,00

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Po datumu bilance stanja ni poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na računovodske
izkaze leta 2020.
Zelo velik vpliv na dogajanje v letu 2020 pa je imelo obdobje v času razglašene epidemije in po njej.
Začetek epidemije je država Slovenija razglasila z dnem 12.3.2020 in je trajala do 31.5.2020.
Ponovno je država razglasila epidemijo 19.10.2020 in jo preklicala 15.6.2021. V obdobju prve
epidemije so se prekinila vsa tekmovanje v domačih prvenstvih ter se tudi predčasno zaključila.
Mednarodna odbojkarska zveza CEV je odpovedala vsa članska tekmovanja. Krovna svetovna
organizacija pa je odpovedala naše glavno tekmovanje v letu 2020 to je Svetovno ligo. Eden od
turnirjev bi se moral v mesecu maju odigrati v Sloveniji in od tega smo si obetali kar velik del
prihodkov v 2020, predvsem s prodajo vstopnic. Po razglasitvi zaključka epidemije nam je uspelo
organizirati državno prvenstvo v odbojki na mivki v vseh kategorijah. Organizirali smo tudi enega
redkih mednarodnih turnirjev v odbojki na mivki. V tekmovalni sezoni 2020/2021 so se vsa
tekmovanja začela po razporedu v začetku oktobra. Po ponovni razglasitvi epidemije 19.10.2020 pa
so lahko nadaljevali tekmovanje samo ekipe, ki so natopale v najvišji državni ligi. Enaka situacija se je
nadaljevala vse do začetka maja 2021, ko so se pod posebnimi pogoji lahko igrala tudi vsa prekinjena
tekmovanja.
Zveza je ob razglasitvi epidemije v marcu 2020 in ustavitvi vseh dejavnosti v športu svoje zaposlene
poslala na čakanje na delo doma. Aktiven je bil generalni sekretar, ki je skrbel, da so bila opravljene
nujne naloge. Vsi zaposleni pa so se srečevali preko aplikacie zoom enkrat tedensko. Zaposleni
trenerji so po nalogu ministrstva začeli z delom v juniju in to na daljavo. Treningi so potekali tako, da
so igralci doma izvajali vaje ali pa zunaj po individualnih planih treningov. Preostali zaposleni so v
juliju začeli delati od doma v pisarni pa je bil vsad dan po eden. Za vse delavce, ki so bili na čakanju
na delo doma je Zveza zneske plač refundirana od države.
Po izkazanem presežku prihodkov nad odhodki je Zveza uspešno prebrodila COVID situacijo.
Izpostavilo se je, da so bili zaradi krize bistveno manjši odhodki medtem, ko pri prihodkih kriza ni
imela takega vpliva.
Vpliv COVID krize pri prihodkih :
•
•
•
•
•

Podpisane sponzorske pogodbe so ostale enake razen Športna loterije (znesek se je
prepolovil iz 2.500 € na 1.250 €). Novih pogodb pa nismo podpisovali
MIZŠ je vse izvedene programe so poravnali
Fundacija za šport je zaradi omejitev z izvajalci sklenila anekse k pogodbam in podaljšala
datum za izvedbo programov do 30.6.2021
Prihodki iz naslova članarin in prijavnin so se zmanjšala v delu, ko klubi niso nastopali
Ostala zmanjšani prihodki pa niso posledica vpliva COVID ampak dejstvo, da je bilo v 2019 v
Sloveniji Evropsko prvenstvo

Vpliv COVID krize na odhodke, stroške:
•

•

Največji vpliv predstavlja zmanjšanje stroškov za reprezentance. Vsi stroški reprezentanc so
nastali vsled nakupa športne opreme. V septembru 2020 nam je potekla pogodba z
oprememljevcem MIKASA in tako smo podpisali pogodbo z novim opremljevalcem
NINESQUARED
Stroški zaposlenih so se dejansko povečali vendar smo z 1.3.2020 na novo zaposlili 6
trenerjev, ki delujejo v posameznih regijah
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•

Fiksni stroški so se znižali samo v najemnini saj nam je najemodajalec znižal najemnino v
vrednosti 2 mesečnih najemnin

Da je COVID kriza bolj uplivala na odhodke kot prihodke prikazuje primerjava plana in realizacije za
2020. Pri odhodkih je realizacija manjša za 51 % pri prihodkih pa 38 %.
Likvidnost: v letu 2020 Zveza ni imela težav z likvidnostjo. Težav tudi ne pričakujemo saj imamo
poslovnega partnerja kateri nam kratkoročno (1 do 2 meseca) pomaga pri eventuelni likvidnostni
težavi. V primeru ponovne zaustavitve športnega življenja v sloveniji na Zvezi na pričakujemo težav.
Predvidevamo, da se bodo tekmovanja na najvišjem nivoju (profesionalni šport) odvijal normalno po
razporedih, nižja tekmovanja pa sebi lahko ustavila. S tem že imamo izkušnje tako, da nam ne
predstavlja večjih težav ne iz prihodkovne in ne iz odhodkovne strani. Tako ne načrtujemo
nezmožnost plačila dolgov. Zveza nima več finančnih obveznosti do bank ampak samo do države.
Leta nam je obveznost za davek od dobička iz leta 2019 spremenila v obročno plačevanje do
30.6.2022.
Vodstvo Zveze je pripravljeno na vse morebitne scenarije v primeru ponovne epodemije in se bo
trudilo, da se stvari rešujejo v dobro odbojke in zdravja vseh udeležencev!
5. IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze društva Odbojkarska zveza Slovenije za leto
končano na dan 31. decembra 2020 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 2019. 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.
6. PODPIS LETNEGA POROČILA IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV ZA LETO KONČANO
31.12.2020
Predsednik zveza sem seznanjen z vsebino vseh sestavnih delov letnega poročila Odbojkarske zveza
Slovenije za leto končano 31.12.2020. Z njim se strinjam in to potrjujem s svojim podpisom.
Datum: 31.8.2021
Podpis: Metod Ropret, predsednik
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7. MNENJE REVIZORJA
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