
Skupščini OZS 
 

 
Poročilo NADZORNEGA ODBORA OZS za leto 2020 
 

 
V letu 2020 je Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) svojo nadzorno in svetovalno vlogo 
opravljal skladno s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih nalaga Statut OZS. 
 
 
Člani NO OZS smo tudi v minulem letu, zaznamovanem s korona situacijo, osebno ali v pisni 
obliki, redno komunicirali s pisarno OZS, še posebej z generalnim sekretarjem in predsednikom 
OZS. Posamezni člani NO so se udeleževali tudi sej Predsedstva OZS. 
 
Pri opravljanju svoje funkcije nismo opazili nepravilnosti, ki bi pomenile večje kršitve ali delovanje 
v nasprotju s Statutom OZS in veljavno zakonodajo. Tudi iz posredovanih poročil za leto 2020 
posameznih stalnih komisij pri OZS nismo zasledili kršitev.  
 
Članske evidence so ažurne in urejene, plačevanje članarin teče po ustaljenih postopkih. 
 
Poslovno poročilo je zgledno pripravljeno in odraža povečan obseg dejavnosti. 
 
Finančna poročila (računovodski izkazi in poročilo za leto 2020) so bila pripravljena in oddana 
pravočasno in v skladu z računovodskimi standardi. Celotni prihodki so v letu 2020 precej presegli 
celotne odhodke, tako da s čistim prihodkom močno zmanjšujemo negativni društveni sklad. 
 
Notranja revizija ni izrazila mnenja s pridržki (Revizijsko poročilo je tudi sestavni del poročila OZS 
za leto 2020.). 
 
Leto 2020 je brez dvoma nadaljevanje presežkov za slovensko odbojko in visoko pozicioniranje 
odbojke med  slovenskimi športi ter v celotni slovenski in mednarodni javnosti v vseh ozirih: 
tekmovalnih, organizacijskih in medijskih.  
 
Izjemen napredek smo naredili v razvoju in dvigovanju kvalitete ter medijske prisotnosti državnih 
tekmovanj. 
 
Ocena stanja in pripravljene smernice (Strategija OZS 201 - 2025) razvoja nam kažejo realne 
možnosti za še lepšo prihodnost.  
  
Za delo v prihodnje naj navedemo nekatera opažanja in pobude: 

 
1) 3 stvari, ki smo jih uspešno opravili v letu 2020:  

- kljub situaciji v povezavi s korono nam je uspelo v večji meri sanirati finančni del 
in zaključiti leto s pozitivnim izidom, 

- izjemen porast medijskih aktivnosti in objav v medijih in na socialnih omrežjih,  
- uspešno smo opravili selitev pisarne OZS ter izvedli volilno skupščino OZS. 

 
2) 4 stvari, ki jih nismo uspešno opravili ali so se nam izmuznile in jih moramo urediti oz. 
poskušati spraviti na ustrezen nivo: 

- odpovedi nastopanja igralk ženske članske reprezentance, 



- panoga odbojka na mivki stagnira in nujna je priprava načina in programa dela, ki 
bosta omogočila razvoj tekmovalcev, 
- nujno je treba zagotoviti dodaten kader za obdobja večjih tekmovanj in organizacije 
dogodkov, 
- razmisliti o formiranju odbora ligašev. 
 

3) Izzivi za naslednje obdobje (to leto) oz. leto 2022 in dalje: 
 - menimo, da so vse smernice in cilji navedeni v Strategiji OZS 2021-2025. 

 
 
NO OZS predlaga Skupščini OZS, da z navedenimi ugotovitvami, opažanji, predlogi in pobudami 
sprejme (potrdi) poročila in programe dela, ki so jih pripravili predsedstvo in organi OZS. 
 
 
V Ljubljani, 25.10. 2020 
 
 
Pripravili: Aleš Kušar, Mile Crnović, Aljoša Jemec 
 


