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BESEDA PREDSEDNIKA

Za nami je izjemno obdobje,
pred nami pa novi cilji.
"Položaj slovenske odbojke je bistveno drugačen kot
je bil v preteklosti. Naredili smo zares velik preskok,
na eni strani z rezultati reprezentanc, na drugi strani
pa kar zadeva domača ligaška tekmovanja in slovenske
klube. Poudariti je potrebno položaj odbojke v Evropi
in svetu. Desetletje nazaj nismo imeli posebne veljave,
danes pa je vsled rezultatov in organizacijskih uspehov
in podvigov, ki smo jih v zadnjem obdobju izpeljali, to
povsem drugače. Dinamiko rezultatov bomo skušali
nadaljevati tudi v prihodnje. Zavedamo se, da bo tako
raven težko ohranjati, a sem prepričan, da pretiranih
nihanj ne bo. Na to nas navajajo uspehi mladih selekcij,
in veliko talentov, tako pri dekletih kot pri fantih. Ena
temeljnih nalog za prihodnost pa je odnos med OZS in
klubi ter potencial oz. dvig kakovosti slovenske lige in
klubov. Izjemno številčnost smo dosegli, naši obetavni
igralci in igralke se v klubih lepo kalijo, a zdaj nas čaka še
dvig kvalitete. Na mednarodni ravni ohranjamo nivo.

Predsednik Odbojkarske
zveze Slovenije Metod
Ropret se je ozrl na
obdobje zadnjih nekaj let
v katerem je slovenska
odbojka v mednarodnem
merilu dobila zares veliko
veljavo.

Biti predstavnik slovenske odbojke je dober
občutek, slovenska odbojka ima izjemen status.

Pogosto rečem, da z ekipo petih zaposlenih na OZS
večkrat stopamo v prevelike škornje. Velikokrat sem
razmišljal o tem, da bi obseg aktivnosti zmanjšali, tudi
organizacijskih. A ko se ti odprejo možnosti, da izpelješ
najbolj eminentno prireditev evropske zveze ali pa
katerega od mednarodnih dogodkov in tekmovanj, tega
enostavno ne izpustiš iz rok. Predstavnikom CEV in
evropskih zvez smo že leta 2019 pokazali, kaj Slovenija
zmore. V letu 2021 smo to le še enkrat več potrdili,
tokrat na evropski klubski ravni. Izjemno ponosen sem
na vse dobrodelne, promocijske in druge aktivnosti, ki
jih naša zveza izpelje ob vseh rednih obveznostih. Tu
je še vrsta promocijskih in evropskih projektov, ki so
dodana vrednost iz organizacijskega, tekmovalnega in
družbenega vidika. Skozi slednje prihajamo do opreme
za klube in šole, našim trenerjem nudimo možnosti
dodatnega izobraževanja, prihajamo pa tudi do
dokumentov, ki so ključni za delo OZS."

"V letu 2021 smo dobili
strategijo OZS, ki je doslej
naš prvi tovrstni dokument.
Vselej smo se nadejali, da ga
bomo imeli, zdaj pa nam je
uspelo tudi to. Strategija je
izdelana na zares visoki
ravni, v tesnem sodelovanju
z Ekonomsko fakulteto v
Ljubljani. Prepričan sem bil,
da smo še ena redkih zvez
brez strategije, a sem prav
nedavno izvedel, da smo
pravzaprav šele druga
članica CEV, ki ima svojo
strategijo zapisano v taki
obliki. Sledimo usmeritvam
in tega se moramo na OZS
v največji možni meri držati
tudi v prihodnje."
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REPREZENTANCE
"Liga narodov se nam je neprestano
izmikala, v 2021 pa smo nastop le
dočakali. Ves čas smo verjeli, da smo
lahko konkurenčni, malo pa je bilo
tistih, ki so pričakovali, da se lahko
prebijemo do bojev za odličja. Naša
reprezentanca je prikazala izjemne
predstave in tudi tisti, ki so menili,
da Slovenija ne sodi v elitno družbo,
zdaj razmišljajo drugače. Kar se tiče
evropskega prvenstva smo po letu
2019, ko smo mislili, da se bolje kot
smo igrali v Ljubljani in Parizu, niti
ne da, smo na Češkem in Poljskem
znova igrali s polno entuziazma in
borbenosti. Le s takšno igro lahko
prideš na vrh in spet nam je uspelo.
V Snalu je zopet nekaj zmanjkalo, a
sem prepričan, da se nam to enkrat
le povrne. So se pa na vrh Evrope
povzpeli odbojkarji do 17 let. Imamo
izjemno reprezentanco, ki je dobro
vodena, zelo motivirana za delo, ki
je pokazala svoj izjemen talent. To
je tisto, na čemer sloni prihodnost
odbojke. Imamo vrsto nadarjenih
igralcev in igralk, naša prihodnost je
svetla. Pri ženskah smo morda
pričakovali nekoliko več, a na vse
skupaj ne gledamo s pretirano mero
razočaranja, čeprav so bili cilji višji. A
soočali smo se z objektivnimi in tudi
subjektivnimi težavami. Pripeljale so
do tega, da smo ostali brez
selektorja in nekaj igralk. So pa
tekmovanja zelo dobro izkoristile

mlajše igralke in pokazale, da nanje
lahko resno računamo. Verjamem,
da bomo s kvalitetnim programom in
trdim delom počasi prišli med tiste
vodilne evropske države, med katere
po mojem mnenju sodimo."

ODBOJKA
"V letu 2021 ni bilo lahko. Srečevali
smo se z nedokončanimi prvenstvi in
ostali brez pokalnega Snala za
ženske. Smo pa skozi izredno dobro
sodelovanje s klubi izpeljali ligaška
tekmovanja, dobili državne prvake v
vseh starostnih kategorijah. Dobro
se je začela tudi sezona 2021/22.
Vrnila se je srednjeevropska liga za
ženske, ki je za napredek naših
deklet zelo pomembna, klubi so se
tudi prijavili v evropska tekmovanja.
Ocenjujem, da se počasi vračamo v
normalne tirnice, sem optimist."

ODBOJKA NA MIVKI
"Iz leta v leto povečujemo aktivnosti
in tudi širimo programe odbojke na
mivki. Izpostavim lahko evropsko
prvenstvo do 18 let v Ljubljani, ki
smo ga izpeljali na najvišji ravni.
Posebno sem vesel, da smo v celoti
izvedli državna prvenstva v vseh
kategorijah. Turnir svetovne serije
smo prenesli na novo lokacijo in se
posledično soočili s številnimi izzivi.
Tu je bil še Covid-19 in znova smo
za vso Evropo nakazali smernice
izvedbe v teh razmerah.

"Predstavnikom CEV
in eminentnih klubov
iz vse Evrope smo v
Ljubljani še enkrat
pokazali, kaj Slovenci
zmoremo. Zares smo
lahko ponosni na vse
te uspehe in naše
trdo delo."

Metod Ropret je ponosen na
vse aktivnosti in rezultate, ki
so zaznamovali leto 2021.

LJUBLJANA

"Odbojkarska zveza
Slovenije je gostila
tudi drugo evropsko
trenersko konvencijo
s skoraj 300 gosti z
vsega sveta. Ta je
znova potekala na
najvišji ravni, enako
kot tudi evropsko
prvenstvo v odbojki
na mivki v Ljubljani."

KONVENCIJA IN
PRVENSTVO

Leto sta zaznamovali
prvi zlati medalji na
evropskih prvenstvih
- izbrane vrste do 17
let na Euro Volleyju
ter Možiča in Bračka
na Euro Beach Volley
do 20 let. Še tretji
izjemen uspeh je bilo
tretje srebro moške
reprezentance."

DVA ZLATA IN
SREBRO
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Razvoj odbojke na snegu in odbojke sede

ODBOJKA NA SNEGU
"Svetovna in evropska zveza
odbojko na snegu prepoznavata
kot panogo prihodnosti. Velika
želja je njena umestitev na ene
od prihodnjih olimpijskih iger.
Zvezi razvoju namenjata precej
sredstev. Možnost tekmovanj je
nekoliko geografsko omejena, a
zopet je Evropa gonilna sila in
kaže, da bo tudi v prihodnje
temu tako. Naši odbojkarji so v
2021 dosegli dobre rezultate,
kar pomeni, da imamo možnost
konkurenčno nastopati tudi v

tej panogi, a bomo morali skozi
leta razvijati državno prvenstvo
in sodelovati na mednarodnih
tekmovanjih. Interes za odbojko
na snegu je v Sloveniji velik,
prepričan sem, da bomo imeli
kakovostne ekipe, ki nas bodo
dobro zastopale in v prihodnje
morda tudi presenetile."

ODBOJKA SEDE
"OZS odbojko sede obravnava
kot enakovredno panogo, kljub
drugačni usmeritvi evropske
zveze. Tu smo ubrali svojo pot.

Menim, da je prav, da odbojkarji
funkcioniramo enotno. Slovenci
imamo predsednika evropske
zveze za odbojko sede in s tem
vidno vlogo. Po dolgih letih
imamo tako žensko kot moško
vrsto, česar smo zelo veseli.
Dekleta so se v mednarodnem
merilu že uveljavila, to zdaj čaka
še fante. Začetek je težak, a
prepričan sem, da bo tudi njim
uspelo. Slovenija je tudi izjemen
organizator in tudi zato smo pri
nas spremljali prvo tekmovanje
v odbojki na mivki."

Ropret: "OZS vselej teži k nadaljnjemu razvoju, v okvir katerega spada podpora vsem panogam, tudi odbojki na snegu in
odbojki sede. Odbojkarji moramo funkcionirati kot enotna skupina oz. družina, ne glede na to, v kateri panogi kdo deluje.
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REPREZENTANCE

Slovenci so v Riminiju nizali zmago za zmago in
navdušili svetovno odbojkarsko javnost.

Že prvič v VNL blizu odličja

FIVB se je potem, ko je morala 2020 zaradi
Covid-19 odpovedati elitno Ligo narodov,
odločila, da bo tekmovanje leta 2021 v
Riminiju potekalo v strogem mehurčku.
Organizacijo VNL je FIVB zaupala Italiji.
Reprezentance so se v petih tednih prvič
med seboj pomerile po sistemu vsaka z
vsako, sistem pa je najbolj nazorno doslej
pokazal razmerje moči med ekipami.

Liga narodov v mehurčku

Slovenski odbojkarji so si z odličnimi predstavami
v svoji premierni sezoni VNL zagotovili tudi velik
skok na svetovni lestvici, na kateri so konec leta
2021 zasedali visoko 8. mesto.

Slovenija si je nastop v elitni skupini svetovne
lige zagotovila že za leto 2018, krstni nastop v
VNL pa dočakala tri leta kasneje.

Naši odbojkarji so v 2021
vendarle dočakali krstni
nastop v elitni Ligi narodov.
Prvič so si ga zagotovili že
leta 2018, a je FIVB World
League ukinila, Slovenije pa
v novo VNL ni povabila.
Naši fantje so se leta 2019
med elito uspeli prebiti še
drugič, a tekmovanje 2020
ni bilo izpeljano. Priložnost
za dokazovanje so Slovenci
tako dobili v Riminiju. VNL
so sicer začeli s porazom
proti Srbiji, a so že zatem
slavili nad Italijo, Poljsko,
Nizozemsko in Argentino,
drugi poraz so našim zadali
Nemci. A ta ni ustavil naše
vrste, ki je v Riminiju iz
dneva v dan navduševala
ter po vrsti premagovala
favorizirane reprezentance

Kanade, Francije in Rusije,
Brazilci pa so bili za naše
odbojkarje premočni. Do
konca rednega dela lige so
bili Slovenci prepričljivejši
še od Avstralcev, Irancev pa
tudi Američanov, Japoncev
in Bolgarov in si z izjemnim
izkupičkom, ki je zadostoval
za preboj v polSnale VNL,
zagotovili boj za odličja.
V polSnalu so se varovanci
Alberta Giulianija ponovno
srečali s Poljsko in izgubili,
v obračunu za bronasto
odličje pa so bili uspešnejši
Francozi. Zmagovalci VNL
za 2021 so postali Brazilci.
Slovenci so si s 4. mestom
zagotovili obstanek v VNL,
močno pa so tudi izboljšali
uvrstitev na lestvici FIVB, na
kateri zasedajo 8. mesto.
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REPREZENTANCE

Slovenke so morale v kvaliSkacijah za EuroVolley
priznati premoč Češki ter Bosni in Hercegovini.

Slovenke brez EP in z bronom

Pred začetkom reprezentančne sezone
je imela slovenska ženska članska vrsta
dva glavna cilja, uvrstitev na evropsko
prvenstvo, ki so ga skupaj gostile Srbija,
Bolgarija, Romunija in Hrvaška ter preboj
v zlato evropsko ligo. Našim dekletom,
ki so sicer nastopala v precej okrnjeni
zasedbi, ciljev žal ni uspelo izpolniti.

Sezona 2021 z dvema ciljema

Alessandro Chiappini, ki je slovensko člansko
reprezentanco prevzel leta 2017, se je moral po
neuspehu v kvaliSkacijah za evropsko prvenstvo
posloviti od slovenske klopi.

Pomlajena zasedba je dobro nastopila v srebrni
evropski ligi in osvojila bronasto odličje.

Slovenske odbojkarice so
reprezentančno sezono '21
začele s kvaliSkacijskim
turnirjem za EuroVolley v
Latviji, na katerem pa so
doživele poraza proti Češki
in BiH ter si pred drugim
turnirjem v Zenici močno
otežile delo. V BiH so naša
dekleta potrebovala vse tri
zmage. Od Latvijk so bile
Slovenke sicer uspešnejše,
a sta poraz proti Češki in
izgubljen niz proti BIH žal
pomenila, da Slovenije ne
bomo spremljali na Euro
Volleyju, na katerem bi
naše odbojkarice nastopile
tretjič. Prvič so se med
evropsko elito preizkusile
leta 2015, drugič pa 2019,
ko so vknjižile zgodovinsko
prvo zmago.

Po odhodu Alessandra
Chiappinija je izbrano vrsto
prevzel Gregor Rozman, v
pomlajeni zasedbi pa so
naše odbojkarice odigrale
še srebrno evropsko ligo.
Na turnirjih v Luksemburgu
in Mariboru so zmagale na
vseh šestih tekmah proti
Avstriji, Luksemburgu in
Izraelu ter tako še potrdile
nastop na zaključnem F4
turnirju, ki ga je junija gostil
Maribor. Slovenke so se v
polSnalu zelo dobro upirale
favorizirani BiH, a so bile na
koncu uspešnejše tekmice,
naša dekleta pa so se v boj
za tretje mesto podala proti
Portugalski in osvojila bron,
vendar pa to žal ni
zadostovalo za uvrstitev v
zlato evropsko ligo.
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REPREZENTANCE

Še tretje evropsko srebro
Euro Volley 2021 so skupaj gostile Poljska,
Češka, Estonija in Finska, Slovenci pa so še
enkrat navdušili Evropo ter doma še tretjič
v sedmih letih sprožili pravo odbojkarsko
evforijo. Tretje srebro na štirih prvenstvih
je dosežek, s katerim se ne more pohvaliti
nobena druga evropska reprezentanca.

Naši odbojkarji so skupinski del
evropskega prvenstva odigrali v
Ostravi, ki je gostila tudi tekme
osmine Snala in dve četrtSnalni
srečanji, v boj za odličja pa se je
Slovenija podala v Katowicah na
Poljskem. V izjemnem polSnalu
so Slovenci v nabito polni areni
odpravili gostitelje Poljake in se
še tretjič na štirih prvenstvih
uvrstili v Snale. V njem so po
petih nizih klonili proti Italiji.

Slovenski odbojkarji so imeli tudi na Euro Volleyju
2021 izjemno podporo navijačev. Lepo število se
jih je zbralo že na Češkem, po uvrstitvi v polSnale
pa se je začela prava navijaška mrzlica. Na Poljsko
je odpotovalo skoraj dva tisoč Slovencev, mnogi so
se na pot podali celo brez vstopnic.

Odbojkarji so bili po Snalni tekmi močno
razočarani, saj v dosedanjih treh poizkusih še
niso bili tako blizu zlatu in naslovu evropskih
prvakov, vendar pa so bili po prespani noči
tudi zelo ponosni na še en izjemen dosežek.

Reprezentanci so v
Ljubljani še tretjič
pripravili sprejem.

Odbojkarje je na
Kongresnem trgu

pozdravilo lepo
število navijačev.

NAJPREJ ČEŠKA,
NATO POLJSKA

IZJEMNA PODPORA S TRIBUN

RAZOČARANI, A PONOSNI

SPREJEM
ZNOVA V

LJUBLJANI





Slovenska reprezentanca do 17 let pod vodstvom Iztoka Kšele
je na evropskem prvenstvu v Albaniji osvojila zlato odličje. Mladi
Slovenci, ki so si pokorili vso Evropo, so svoji domovini priigrali
prvi odbojkarski naslov evropskih prvakov doslej.

Prvo zlato za SlovenijoVeliko slavje v Tirani se je lahko
začelo po prepričljivi zmagi v
velikem Snalu proti favorizirani
Rusiji, od katere so bili Slovenci
prepričljivo boljši, saj tekmecem
niso oddali niti niza.

Slovenska vrsta si je morala uvrstitev
na Euro Volley priigrati v kvaliSkacijah.
Naši odbojkarji so se po zmagah nad
Slovaki in Hrvati uvrstili v polSnale, v
katerem so po hudem boju odpravili
Čehe, vozovnico za Albanijo pa jim je
prinesla Snalna zmaga nad Avstrijo.

Naši mladi upi so prvenstvo v Tirani začeli
z zmago proti gostiteljici Albaniji, v skupini
A pa so premagali še Turčijo, Belgijo in
Latvijo ter po hudi borbi klonili z Rusijo. S
tem so si zagotovili uvrstitev v polSnale, v
katerem so slavili nad velesilo Poljsko ter
se po zmagi nad Rusijo veselili zlata.

V najboljšo postavo evropskega prvenstva
so se uvrstili kar trije naši reprezentanti.
Jurij Oman je bil izbran za najboljšega
srednjega blokerja, Luka Marovt se je
veselil nagrade za najboljšega sprejemalca
Euro Volleyja, Miha Okorn pa je prejel
nagrado za najboljšega igralca prvenstva.

Najuspešnejši že v
kvali[kacijah

Do evropskega prestola s
šestimi zmagami

Trije Slovenci v idealni
postavi prvenstva

10



REPREZENTANCE

Slovenska reprezentanca do 17 let je prvi mednarodni nastop
v okviru 1. kroga kvaliSkacij za evropsko prvenstvo, ki jih je
gostil Zadar, zaključila na drugem mestu.

Mlade Slovenke pod vodstvom Žive Cof so bile odlične tudi v
2. krogu kvaliSkacij v Mariboru, kjer so izgubile le s Turčijo, a
drugo mesto žal ni zadostovalo za vozovnico za EuroVolley.

Slovenski odbojkarji do 20 let so julija igrali prvo prvenstvo
Mevza v Mariboru in nizali zmago za zmago ter se na koncu
veselili zlate kolajne.

Maribor je bil tudi prizorišče decembrskega turnirja Mevza,
naši fantje, ki jih je vodil Zoran Kedačič, pa so še enkrat opravili
z vso konkurenco.

Slovenske odbojkarice do 19 let pod vodstvom Sama Miklavca
so na julijskem srednjeevropskem prvenstvu v Mariboru
odpravile vse tekmice in prepričljivo slavile.

Izbrana vrsta do 19 let je tudi na decembrskem prvenstvu
MEVZA osvojila zlato odličje in tako potrdila svojo prevlado v
srednjeevropskem prostoru.
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TURNIR REGIJSKIH REPREZENTANC

Na turnirju regij, ki ga je gostil Šempeter, so se zmage veselili
mladi odbojkarji Ljubljanske regije z okolico.

Odbojkarice Koroške s Celjsko regijo so zmagovalke turnirja
regijskih reprezentanc 2021.

Srebrno odličje so si priigrali odbojkarji Koroške s Celjsko
regijo.

Reprezentanca Primorske regije se je tokrat uvrstila v veliki
Snale in na koncu osvojila srebrno odličje.

Bronasta kolajna je šla v roke odbojkarjem Maribora z okolico
in Pomurske regije.

Tudi pri deklicah je tretje mesto pripadlo reprezentanci
Maribora z okolico in Pomursko regijo.
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EVROPSKI POKALI

Odbojkarice Calcit Volleyja se preko kvaliSkacij za elitno
ligo prvakinj niso uspele prebiti v nadaljnje tekmovanje,
a so zaradi odpovedi vseeno dobile priložnost za nastop
v skupinskem delu ter v težki skupini s Fenerbahčejem,
Nantesom in Coneglianom osvojile svoja prva dva niza v
tem tekmovanju. Novo KBM Branik in SIP Šempeter sta v
1/8-Snala pokala CEV izločila Dresdner oz. Obrenovac.

CALCIT VOLLEY DRUGIČ MED ELITO

V elitni ligi prvakov za moške
smo zopet lahko spremljali ACH
Volley Ljubljana, ki se je v okviru
skupinskega dela po dvakrat
meril s Kazanom in Berlinom ter
izgubil vse štiri obračune. So pa
Ljubljančani dvakrat brez boja
in zaradi okužb s Covid-19
premagali Jastrzebski. Calcit
Volley je nastopil v pokalu CEV
in uvodoma izločili OK Vardar iz
Skopja. Kamničani so nato v 1/
8-Snala klonili proti kasnejšemu
zmagovalcu Allianz Milanu.

ACH VOLLEY BREZ
MOŽNOSTI

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so se na
Snalu v Zwettlu znova veselili zmage v
srednjeevropski ligi MEVZA. Srebro je šlo v
roke OK Merkur Mariboru, Calcit Volley pa
je slovenski uspeh dopolnil z bronom. Pri
ženskah tekmovanje za 2020/21 ni potekalo.

MEVZA V ROKAH ACH-ja

Slovenska reprezentanta
Jan Kozamernik in Tine
Urnaut sta z italijanskim
Allianz Milanom slavila v
evropskem pokalu CEV
Challenge, enak uspeh
pa je v dresu turškega
moštva Systemi Yesilyurt
dosegla tudi Lana Ščuka.
Naši reprezentanti in
reprezentantke so tudi
sicer zelo dobro igrali v
tujih prvenstvih po vsej
Evropi.

ZLATO ZA TRI
SLOVENCE
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ODBOJKA

Naslova državnih prvakinj so se po napeti Snalni
seriji veselile odbojkarice Calcit Volleyja.

Na vrhu Maribor in Calcit

Finalni turnir Pokala Slovenije za
odbojkarice prvič doslej ni bil odigran.
Odbojkarska zveza Slovenije je morala
zaradi priprav ženske članske izbrane
vrste na kvali[kacije za evropsko
prvenstvo zaključno dejanje boja za eno
od dveh slovenskih lovorik odpovedati.
Pokal je tako ostal v rokah odbojkaric
Nove KBM Branik.

Ženske brez pokalnega [nala

Odbojkarji Calcit Volleyja so bili na zaključnem
turnirju Pokala Slovenije za sezono 2020/21
najbolj prepričljivi.

Merkur Maribor je po dolgih šestnajstih sezonah
prekinil zmagoviti niz ACH Volleyja Ljubljana.

Državno prvenstvo 20/21
so zaznamovale prekinitve
in prestavitve tekem, ki so
bile posledica pandemije
Covid-19, a je OZS na koncu
tekmovanje v Sportklub
prvi odbojkarski ligi uspela
izpeljati. Tako pri ženskah
kot pri moških smo bili priča
izjemni končnici. Pri
dekletih so se odbojkarice
Calcit Volleyja svojega
petega naslova slovenskih
prvakinj sicer veselile že po
treh tekmah z Novo KBM
Branik, a so se vsi obračuni
zaključili po petih nizih.
Tretje mesto je šlo v roke
SIP Šempetru, ki je bil v boju
za bronasto odličje dvakrat
prepričljivejši od GEN-I
Volleyja.

Moški Snale je bil prava
poslastica. ACH Volley si je
skušal priigrati sedemnajsti
naslov državnih prvakov, a
so bili uspešnejši odbojkarji
Merkur Maribora, ki so po
petih tekmah dvignili pokal
zmagovalcev. Mariborčani
so nazadnje slavili v sezoni
1992/93 in so tako lovoriko
v svoje vitrine pripeljali po
dolgih devetnajstih letih.
Bron je po zmagah nad
Salonitom Anhovo osvojil
Calcit Volley.
Na zaključnem turnirju za
Pokal Slovenije za moške v
Ljubljani je nastopilo osem
ekip. Pokalna lovorika je šla
v roke odbojkarjem Calcit
Volleyja, ki so bili najboljši
četrtič. Pred tem so slavili v
sezoni 2016/17.
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ODBOJKA

Mladi upi spet prikazali
odbojko na visoki ravni

V kategoriji mladincev je naslov
slovenskih prvakov osvojila
ekipa Pr Kopač Brezovica pred
KekoOpremo Žužemberk in
Fužinarjem Sij Metalom Ravne.
Državne prvakinje so postale
odbojkarice GEN-I Volleyja,
drugi je bil Calcit Volley, tretje
pa Braslovče. Pri kadetih je šlo
zlato v roke Salonitu Anhovo,
srebro ŠD Braslovčam, bron pa
Črnučam ACH I. SIP Šempeter je

bil prvi pri kadetinjah, druga je
bila Nova KBM Branik I, tretje pa
Braslovče. Pri starejših dečkih je
zmagala Brezovica pred Krko in
Mariborom. Pri deklicah so bile
najboljše ATK Grosuplje, drugi je
bil Ankaran, tretji pa Formis I.
Državni prvaki v mali odbojki so
postali mladi upi Fužinarja, pri
deklicah so se zlata veselile
odbojkarice Neptuna iz Kanala.

Odbojkarji Brezovice so bili najboljši v kategoriji mladincev in starejših dečkov.

Odbojkarski zvezi Slovenije je v
tesnem sodelovanju s klubi uspelo
izpeljati državno prvenstvo v vseh
starostnih kategorijah. V sezoni
2020/21 tako nismo spremljali le
tekmovanja v mini odbojki, ki pa tudi
sicer ne velja več za uradno državno
prvenstvo, temveč gre le za
organizirane turnirje, ki najmlajšim
odbojkarjem in odbojkaricam služijo
za nabiranje prvih tekmovalnih
izkušenj in druženje.

Odbojkarice GEN-I Volleyja so se veselile naslova mladinskih prvakinj Slovenije.

15



Mlada slovenska odbojkarja Rok Možič in Rok Bračko sta v
turškem Izmirju osvojila naslov evropskih prvakov do 20 let in
tako tudi prvo zlato odličje za Slovenijo. Zabeležila sta enega
največjih uspehov slovenske odbojke na mivki doslej.

Slovenca na vrhu EvropeV letu 2021 so nas slovenski
odbojkarji in odbojkarice na
mivki razveselili z vrsto dobrih
uvrstitev, prvim zlatom na
evropskih prvenstvih, ob tem pa
še s štirimi kolajnami s turnirjev
svetovne serije.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta sezono
v svetovni seriji zaključili z dvema
medaljama. Najprej sta v Cervii v Italiji
prišli do brona, takoj zatem pa sta si v
Madridu priborili še srebro. Dobro sta
igrali tudi na njunem prvem turnirju
serije 4- Star v Braziliji.

Naša odbojkarja na mivki Alan Košenina in
Rok Bračko sta na turnirju svetovne serije
FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star
Ljubljana osvojila srebrno odličje. Od njiju
sta bila na Pogačarjevem trgu uspešnejša
le litovska predstavnika Audrius Knasas in
Patrikas Stankevicius.

Naša predstavnika Danijel Pokeršnik in
Črtomir Bošnjak sta si v Belgiji priigrala
svoje prvo odličje na turnirjih svetovne
serije. V boju za bron sta slavila nad
Francozoma Platrejem in Pattejem ter tako
prvič v karieri stopila na oder za
zmagovalce.

Kotnikova in Lovšinova
z dvema medaljama

Srebro pred domačimi
navijači

Prvo odličje za Bošnjaka
in Pokeršnika
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Slovenski odbojkarji na mivki
so zelo dobro nastopili v
drugem krogu kvaliSkacij za
olimpijske igre v Tokiu. Na
turnirju v Izmirju so si Jan
Pokeršnik, Nejc Zemljak,
Črtomir Bošnjak in Danijel
Pokeršnik priigrali nastop v
polSnalu ter se tako urstili v
veliki Snale v Haagu, ženska
vrsta v zasedbi Tjaša Kotnik,
Tajda Lovšin, Špela Morgan
in Nina Lovšin pa je v Turčiji
osvojila peto mesto, ki jo je
prav tako popeljalo v 3. krog
kvaliSkacij na Nizozemskem.
V Haagu je žreb obema
našima reprezentancama
namenil obračune z Avstrijo,
ki pa je bila za slovenske
odbojkarje in odbojkarice na
mivki premočan nasprotnik.
Kljub porazu so naša dekleta
z uvrstitvijo v veliki Snale
kvaliSkacij dosegla za zdaj
največji uspeh v boju za
nastop na olimpijskih igrah,
najboljšo uvrstitev doslej pa
si je priigrala tudi moška
izbrana vrsta.

ODBOJKA NA MIVKI

Zemljak in Pokeršnik prva
Slovenca v novi seriji

Naša najuspešnejša odbojkarja
na mivki Jan Pokeršnik in Nejc
Zemljak, ki ju v zadnjih sezonah
praviloma lahko spremljamo le
na turnirjih svetovne serije, sta
se v letu 2021 odločila tudi za
nastop na elitnem tekmovanju
King Of The Court, ki prav tako
kot World Tour poteka pod
okriljem Mednarodne zveze. Na
turnirju, ki ga je gostil Utrecht
na Nizozemskem, sta Slovenca
navdušila že v skupinskem delu

tekmovanja, skozi katerega sta
se z dobrimi predstavami uspela
prebiti v polSnale. V prvem
krogu sta v močni konkurenci
napredovala v play oj ter se
podala v boj za veliki Snale. Ta
del tekmovanja sta končala na
drugem mestu, pred Brazilcema
Gutom in Arthurjem ter tudi
domačinoma Van de Veldejem
in Varenhorstom in se na koncu
veselila šestega mesta.

Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika smo lahko spremljali v seriji King of the Court.
Slovenci
brez Tokia

USODEN 3. KROG
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ODBOJKA NA MIVKI

Rok Bračko in Črtomir Bošnjak sta na evropskem
prvenstvu do 22 let v Badnu presegla pričakovanja in si
kot najmlajša dvojica na turnirju z odličnimi predstavami
priigrala visoko peto mesto. Naši drugi predstavnici Asja
Šen in Lana Žužek sta prvenstvo zaključili na 25. Šenova
je v paru z Iro Kadunc sicer nastopila še na evropskem
prvenstvu do 20 let, naši dekleti sta bili na koncu deveti.

BRAČKO IN BOŠNJAK PETA

V začetku septembra se je v
Ljubljani odvijalo evropsko
prvenstvo do 18 let, na katerem
so se naslovov prvakov veselili
Švicarki Leona Kernen in Muriel
Bossart ter Rusa Vladislav
Pančenko in Ivan Čurpinov. V boj
za najvišja mesta se je podalo
šest slovenskih dvojic, a jim pred
domačimi navijači ni uspelo
osvojiti odličja. Naši
najuspešnejši pari so prvenstvo
zaključili na devetem mestu.

V LJUBLJANI
BREZ ODLIČJA

Na prvenstvu MEVZA v Hatenbergu so naši
mladi upi osvojili tri odličja. Živa Donko in Taja
Ferlež sta se v kategoriji do 16 let veselili
zlata, Nejc Najdič in Jošt Purgar pa brona. V
kategoriji do 18 let sta bila Miha Okron in
Luka Marovt tretja.

ZLATO IN DVA BRONA

Budimpešta je gostila
drugo prvenstvo MEVZA.
Rima Posedel in Zoja
Kalar sta v kategoriji do
18 let prišli do srebra, Iza
Zbičajnik in Maja Marolt,
pa sta slavili v kategorji
do 20 let. Domov sta se z
zlatom v kategoriji do 18
let vrnila tudi Nejc Najdič
in Miha Okorn, medtem
ko sta bila Dino Vinkovič
in Jošt Lenič v kategoriji
do 20 let tretja.

ŠE ŠTIRI
KOLAJNE
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ODBOJKA NA MIVKI

Pokeršnik na
vrhu lestvice
prvakov

V Ljubljani se je odvijal [nale
državnega prvenstva v
odbojki na mivki do 14, do
16, do 18 in do 20 let. V boj za
odličja so se podale najboljše
štiri ekipe v vsaki starostni
kategoriji.

Naslova državnih prvakinj v
kategoriji do 14 let sta se veselili
Nika Knep in Tjaša Celarc pred
Klaro Pirih in Nejo Ferdin, tretje
mesto je pripadlo Anji Činku in
Anji Potočnik. Pri dečkih je zlato
odličje šlo v roke Timu Matku in
Marku Kurentu, ki sta bila boljša
od Leona in Valentina Predana, z
bronom sta prvenstvo končala
Gal Zalokar in Arne ConSdenti.
V kategoriji do 16 let sta naslov
osvojili Živa Donko in Taja Ferlež,
ki sta v Snalu odpravili Emi Jurič
in Emi Pangerc, tretjega mesta
sta se veselili Lavra Križanič in
Miona Mitrakovič. Sberbank
Snale državnega prvenstva do 16
let za dečke pa je zmago prineslo
Benjaminu Mugerliju in Yanu
Pigarevu, ki sta v boju za zlato
premagala Roka Drobniča in Žana
Muhovica. Bron sta dobila Jaša
Šušteršič in Lan Juvan.

V Kranju se je tradicionalno
odvijalo državno prvenstvo v
odbojki na mivki. Pri ženskah
sta slavili Tjaša Kotnik in
Tajda Lovšin, srebro sta si
priigrali Nina Lovšin in Špela
Morgan, bron Maja Marolt in
Iza Zbičajnik. Za Kotnikovo je
to peti naslov, za Lovšinovo
drugi.
Pri moških sta se na najvišjo
stopničko povzpela Črtomir
Bošnjak in Danijel Pokeršnik.
Bošnjak je zlato osvojil prvič,
Pokeršnik pa se je s še osmim
naslovom v številu osvojenih
lovorik na vrhu slovenske
lestvice izenačil z Jasminom
Čuturićem. Druga sta bila
Nejc Zemljak in Klemen Šen,
tretja Alan Košenina in Rok
Bračko.

V katergoriji do 18 sta zmagali
Anja Puckmeister in Tija Šketa
Rozman pred Zojo Kalar in Rimo
Posedel ter Živo Javornik in Ulo
Gorjup. Pri fantih sta prvaka
postala Grega Okroglič in Primož
Jeklin, srebro sta si priigrala
Aleksander Stojanović in Mirnel
Tunanović, bron pa Filip Winkler
in Teo Založnik.
Na tekmovanju do 20 let sta bili
najbolj prepričljivi Maja Marolt in
Iza Zbičajnik, srebrni sta bili Asja
Šen in Ira Kadunc, na stopničke
pa sta se povzpeli še Tija Šketa in
Anja Puckmeister. Dino Vinkovič
in Žan Zajc sta v Snalu prvenstva
do 20 let premagala Roka Bračka
in Urbana Blaževiča, bron pa sta
po napetem obračunu osvojila
Klemen Šen in Toni Travnik. Mladi
odbojkarji na mivki so sicer še
enkrat več navdušili z lepimi
predstavami.

Finale v štirih kategorijah

Odbojkarski upi so se med
seboj tudi tokrat pomerili v
okviru turnirja svetovne serije
FIVB World Tour 1 Star ter
množico gledalcev, ki so se
zbrali na Pogačarjvem trgu,
navdušili z izjemnimi igrami.

Mladi zopet odličniDP v Kranju
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ODBOJKA NA MIVKI

V središču dogajanja na odbojkarskem
kampu v Čatežu so seveda treningi

odbojke na mivki, ob večerih pa so na
vrsti zabavne aktivnosti in druženje.

Odbojkarska zveza Slovenije je
kljub negotovim razmeram v
povezavi s pandemijo Covid-19
v Termah Čatež že peto leto
zapored izvedla Poletni kamp
odbojke na mivki za otroke od
7 do 14 let. Zanimanje za kamp
je bilo tudi tokrat veliko, otroci
iz vse Slovenije so zapolnili 62
od 65 prostih mest. Za mlade
slovenske upe so poskrbeli
izkušeni trenerji, v Čatežu pa jih
je obiskal tudi eden najboljših
slovenskih odbojkarjev na mivki
in dolgoletni reprezentant Nejc
Zemljak.

Tudi 5. Poletni kamp OZS uspel

Mlade odbojkarice in
odbojkarje je v Čatežu
razveselil Nejc Zemljak.

5. Poletnega kampa
OZS se je udeležilo 63
otrok iz vse Slovenije.

Otroci v Čatežu trenirajo dvakrat
dnevno in si naberejo veliko novega
odbojkarskega znanja.
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ODBOJKA NA SNEGU

Slovenci so se v Wagrainu
veselili dveh petih mest.

Avstrijski Wagrain je bil prizorišče obeh
turnirjev evropske serije v odbojki na snegu,
med najboljšimi evropskimi ekipami pa so spet
nastopili tudi slovenski predstavniki. Danijel
Pokeršnik, Tadej Boženk in Jernej Vrhunc so že
za uvod v sezono prišli do visokega petega
mesta, z dobrimi predstavami pa so se izkazali
tudi na drugem turnirju serije CEV European
Snow Volleyball Tour, na katerem se je v moški
in ženski konkurenci za najvišja mesta med
seboj pomerilo kar 39 ekip iz 14 držav. Slovenci
so znova igrali na visoki ravni in nizali zmago
za zmago ter se prebili vse do četrtSnala, na
koncu pa so se veselili končnega petega mesta.
Z visokima uvrstitvama so si naši odbojkarji na
snegu zagotovili tudi dobro izhodišče za novo
sezono.

Slovenci še vedno v evropskem vrhu

V Wagrainu so prvič
nastopila tudi dekleta

Katarina Fabjan, Nika Benedik Bevc in Nika Horvat
so svoj premierni nastop na turnirjih evropske
serije sicer začele s porazom, a so si nato z vse
boljšo igro zagotovile uvrstitev med najboljših 12
ekip. V obračunu za vstop v četrtSnale so bile od
Slovenk uspešnejše Litovke, naše predstavnice pa
so tekmovanje zaključile na devetem mestu.

TUDI V 2021 BREZ DRŽAVNEGA PRVENSTVA
Odbojkarska zveza Slovenije po dveh uspešno
izpeljanih državnih prvenstvih v Žireh in na
Krvavcu, tretjega prvenstva zaradi ukrepov v
povezavi s pandemijo Covid-19 ni organizirala.

Na snegu prvič tudi slovenska
dekleta.
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ODBOJKA SEDE

Slovenija z obema reprezentancama
Potem ko slovenski reprezentanci v odbojki
sede v letu 2020 praktično nista nastopali,
je bil urnik tekmovanj v letu 2021 močno
natrpan. Naši izbrani vrsti sta premierno
igrali v zlati oz. srebrni ligi narodov, sledila
pa sta še nastopa na evropskem prvenstvu,
ki sta nakazala svetlo prihodnost.

Ženska reprezentanca v odbojki
sede je v zlati ligi narodov, ki jo
je gostil Assen, osvojila visoko
četrto mesto. Najboljše so bile
Američanke, v boju za bron pa
so bile od Slovenk močnejše
Ukrajinke. Tekmovanje je bilo za
naše odbojkarice zelo dobra
priprava na oktobrsko evropsko
prvenstvo v Turčiji. Zlato ligo
narodov bomo v 2022 gostili v
Sloveniji.

Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede se
je svoj premierni nastop v srebrni ligi narodov
zaključila na drugem mestu. Naši odbojkarji so v
Campobassu zabeležili zmage proti gostiteljici
Italiji, Turčiji in Poljski, klonili pa so le proti
Madžarski.

Ženska izbrana vrsta je evropsko prvenstvo v
turškem Kemerju, ki ga je odigrala v močno
okrnjeni zasedbi, zaključila na 4. mestu. Naša
dekleta so tako znova dokazala, da sodijo v
sam evropski vrh.

Euro Sitting Volley
2021 je prinesel prvi
nastop moške vrste
po dvajsetih letih.
Fantje so v močni
konkurenci prišli do
12. mesta, ki jim v
letu 2022 prinaša
nastope v B diviziji.

ZA UVOD
ČETRTO MESTO

SREBRO V SREBRNI LIGI

SLOVENKE ODLIČNE

SLOVENCI
MED ELITO



Doslej prvo mednarodno tekmovanje v paraodbojki na mivki
sede in stoje, ki je potekalo pod okriljem Evropske zveze za
paraodbojko (PVE), je v Ljubljano na Pogačarjev trg privabilo
ekipe iz Hrvaške, Estonije, Latvije, Madžarske, Poljske, Italije,
Slovenije, Slovaške in Srbije.

V Ljubljani prvič na mivkiSlovenski odbojkarji Sebastjan
Osrečki, Tomi Jakša, Sašo Korun
in Matic Keržan so na prvem
mednarodnem turnirju na mivki
v močni konkurenci prišli do
brona. Zlato je pripadlo Poljski,
srebro so osvojili Italijani.

Slovenske paraodbojkarice sede so na
Odprtem prvenstvu v Ljubljani osvojile
zlato in srebro. V velikem Snalu so bile
Tija Vrhovnik, Lena Gabršček in Klara
Vrabič za odtenek boljše od Mire Jakin,
Suzane Ocepek, Sente Jeler in Jane
Ferjan.

V Braslovčah se je odvijalo državno
prvenstvo v odbojki sede, na katerem se
je med seboj pomerilo šest slovenskih
klubov. Naslova državnih prvakov se je
veselil SIP Šempeter, srebrno odličje je šlo
v roke IŠD Samorastnik, bron pa so osvojili
odbojkarji in odbojkarice iz IŠD Maxi.

Slovenec Branko Mihorko je bil na volilnem
kongresu PVE, evropske zveze za
paraodbojko, še drugič izvoljen za
predsednika. Predstavniki 26 držav članic
so mu zaupali še en štiriletni mandat, v
okviru katerega načrtuje nadaljnji razvoj
odbojke sede, tekmovanj in dogodkov.

Zlato in srebro ostala v
Sloveniji

SIP Šempetru zlato na
državnem prvenstvu

Branku Mihorku nov
mandat na čelu PVE
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Mednarodna zveza FIVB je
krovna organizacija z največ
državami članicami, s kar
222. Odbojko spremlja več
kot 800 milijonov ljudi po
vsem svetu. Na olimpijskih
igrah je bila z 2,6 milijarde TV
gledalcev z naskokom najbolj
gledana športna panoga.
FIVB je kot ene od
najpomembnejših korakov k
razvoju in promociji odbojke
predstavila sodelovanje s
Srmo CVC Capital, lansiranje
platforme Volleyball World,
ki je že v prvem letu prinesla
priložnosti na komercialnem
področju in hkrati poskrbela
za večjo prepoznavnost zvez
in odbojkarjev, pomemben
pa je tudi še projekt za
pomoč zvezam Volleyball
Empowerment.
Predsednik FIVB Ary Graca je
na kongresu preko spleta
poudaril, da je kljub izzivom,
ki so jih prinesli današnji časi
in pandemija, prihodnost
odbojke svetla. Po njegovem
mnenju najsvetlejša doslej.

FIVB, CEV IN MEVZA

Evropa je gonilna sila
odbojke v svetu

Predsednik CEV, Srb Aleksandar
Boričić, je na skupščini evropske
zveze še posebej izpostavil, da
se že kažejo sadovi strateškega
globalnega pristopa k evropski
odbojki, ki temelji na zaupanju,
transparentnosti, spoštovanju,
na zanesljivih, široko dostopnih
podatkih, marketingu, medijih. K
razvoju odbojke po Evropi
močno pripomorejo tudi novi
pristopi k trženju tekmovanj in
aktivnosti, prilagojeni programi

in izobraževanje ter skrb za
razvoj od najnižje ravni pa do
vrhunskega športa. Evropski
prvenstvi za moške in ženske
2019 in 2021 sta imeli visoko
gledanost, za nagradne sklade
za reprezentančna in klubska
tekmovanja je CEV namenila 10
milijonov evrov, v razvoj
odbojke v državah članicah pa še
11,5 milijona evrov. Še enkrat se
je tudi pokazalo, da je Evropa
gonilna sila odbojke v svetu.

Kongres srednjeevropskega združenja MEVZA bi se moral odvijati na Dunaju, a je
bil zaradi določenih nesoglasij takoj po začetku prekinjen in prestavljen.

Boričić je na skupščini CEV povzel štiriletno obdobje evropske odbojke.
Svetla
prihodnost

KONGRES FIVB

24



MEDNARODNI DOGODKI

Septembra je bila Slovenija znova v središču pozornosti
evropske odbojkarske javnosti. Na Ljubljanskem gradu
je namreč prvič doslej potekal žreb elitne evropske Lige
prvakov, CEV Champions League Volley 2022. Žreba so
se udeležili predstavniki vseh najeminentnejših ženskih
in moških evropskih klubov, svoje nasprotnike pa je po
plesu kroglic dobil tudi slovenski prvak Merkur Maribor.

ŽREB ELITNE LIGE PRVAKOV

Žrebu Lige prvakov je sledila še
prestižna gala prireditev CEV, ki
smo jo doslej lahko spremljali v
le petih evropskih prestolnicah,
na Dunaju, v Rimu, Budimpešti,
Moskvi in SoSji. Prireditev, v
okviru katere je CEV podelila
nagrade najboljšim odbojkarjem
in odbojkaricam, trenerjem in
odbojkarskim funkcionarjem za
leto 2021, je vzbudila veliko
pozornosti evropske in tudi
svetovne javnosti.

GALA PRIREDITEV
EVROPSKE ZVEZE

Po izjemno uspešni prvi izvedbi evropske
trenerske konvencije leta 2019, je evropska
zveza organizacijo te pomembne prireditve
znova zaupala Sloveniji, tokrat v še širših
okvirjih. Konvencije se je namreč udeležilo
kar 170 trenerjev z vseh kontinentov.

TRENERSKA KONVENCIJA

V začetku septembra so
se v Ljubljani zbrali vsi
najboljši mladi evropski
odbojkarji in odbojkarice
na mivki in se med seboj
pomerili na evropskem
prvenstvu do 18 let. OZS
je Euro Beach Volley za
mlajše kategorije gostila
prvič po letu 2006, ko
smo vzhajajoče zvezde
evropske odbojke na
mivki lahko spremljali v
Ankaranu.

EVROPSKO
PRVENSTVO
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EVROPSKI PROJEKTI

S projektom Volleyball4All želijo partnerice k
odbojkarskim aktivnostim pritegniti čim več
otrok.

OZS zanesljiv in iskan partner

V letu 2021 je OZS, ki velja za iskanega
in zanesljivega partnerja, skupaj z
nizozemsko in norveško zvezo oddala
prijavo za projekt, skozi katerega bi
klube izobraževala na področju vodenja.
OZS se je odzvala tudi povabilu Avstrije
in Portugalske k projektu s trajnostno
noto. V pripravi za 2022 so še projekti
s turško in nizozemsko zvezo ter z
evropsko zvezo Euro Para Volley.

Projekti tudi v 2022 in 2023

Skozi projekt BIGG4VB je OZS razvila svojo prvo
strategijo in ob Belgiji postala edina članica CEV
s tem pomembnim dokumentom. Spletno orodje
pa je namenjeno tudi slovenskim klubom.

Od leta 2018 je OZS brezplačne žoge in opremo
razdelila kar 109 slovenskim osnovnim šolam.

OZS se je v prvi evropski
projekt vključila leta 2018
in v njegovem okviru 109
osnovnim šolam razdelila
brezplačne žoge, mreže in
mrežne trakove. V 2021, v
katerem se prvi štiriletni
cikel zaključuje, so se v CEV
School Volleyball oz. Rasti z
odbojko vključile tudi tri
šole za otroke s posebnimi
potrebami. Ob tem je skozi
projekt žoge in opremo
prejelo tudi pet klubskih
odbojkarskih šol.
Po uspešno zaključenem
projektu Sit2Play v 2019, ki
je temeljil na integraciji
otrok invalidov v akivnosti
odbojke sede, je OZS s
partnericami izpeljala tudi
projekt BIGG4VB in preko

njega razvila svojo do zdaj
prvo strategijo in akcijski
načrt. S petletno strategijo
2021-2025, pri nastanku
katere je sodelovala tudi
Ekonomska fakulteta v
Ljubljani, je OZS ob Belgiji
postala edina članica CEV s
tem dokumentom.
V letu 2021 je OZS skupaj z
Norveško, Belgijo, Češko in
Nizozemsko začela izvajati
še projekt Volleyball4All,
cilj katerega je najti načine,
skozi katere bi se v manjših
krajih več otrok vključevalo
v odbojko in šport na
splošno ter skozi različne
aktivnosti razvijalo svoje
motorične sposobnosti ter
skrbelo za svoje zdravje.
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Promocija odbojke in
pojavnost v medijih ter
[nančna stabilnost OZS

STRATEGIJA OZS

Strategija zajema 20 strateških ciljev,
za vsakega je opredeljena vsaj ena
strateška aktivnost, skupaj pa kar 55.
Vse aktivnosti so izvedljive glede na
stroškovne, organizacijske,
kadrovske, tehnološke in časovne
zmožnosti.

OZS želi za promocijo odbojke in
še večjo pojavnost v medijih in
večje število medijskih objav
poskrbeti s pomočjo medijske
strategije 2021-2025. Cilja sta še
nadaljnja rast sledilcev na vseh
treh družbenih omrežji OZS ter
povečanje števila TV prenosov.
Zelo pomembna pa je tudi rast
prodaje vstopnic, tako na
klubskih kot reprezentačnih
tekmah.

Poslovno Snančni cilji OZS za
omenjeno obdobje obsegajo
skrb za povečanje lastnih oz.
lastniških sredstev, predvsem
pa za dolgoročno Snančno
stabilnost in likvidnost. OZS želi
poskrbeti tudi za bolj številčno
in tudi kakovostno obogateno
kadrovsko strukturo.

Ustrezna strategija je v športih
organizacijah v Sloveniji redkost
in prej izjema kot pravilo. OZS
se zaveda, da uresničevanje
strategije zahteva veliko mero
koordinacije, saj se spreminjata
organizacijska struktura in tudi
kultura organizacije. Zaposleni
tako nosijo veliko odgovornost,
da ta dokument OZS ne ostane
neuresničen.

Strategijo OZS 2021-2025 sestavlja pet sklopov strateških ciljev, prikaz strateških
aktivnosti zveze s prioritetami, časovnimi roki in odgovornostjo. Cilji so merljivi,
realno dosegljivi in časovno opredeljeni.

Razvoj odbojke za otroke
in mladino zajema zagon
programa OZS Kids Volley
in aktivnosti za povečanje
števila mladih registiranih
odbojkarjev (6000 letno).
Hkrati bo OZS še naprej
sodelovala pri različnih
mednarodnih projektih.

Razvoj odbojke

Do leta 2025 želi OZS še
povečati raven kakovosti
domačih tekmovanj in še
povečati njihov obseg. Ob
tem želi OZS ohraniti tudi
utrjen sloves vrhunskega
organizatorja tekmovanj
in dogodkov na državni in
tudi mednarodni ravni.

Tekmovanja

OZS želi reprezentančnim
selekcijam omogočiti še
bojše pogoje za delo ter
zagotoviti še širšo bazo
igralcev in igralk, skozi
projekte dvojne kariere in
izobraževanj pa poskrbeti
za prihodnost igralcev/-k.

Vrhunski rezultati

Kar 55 strateških aktivnosti

Projekt Strategija OZS je produkt
uspešnega sodelovanja med OZS
in Ekonomsko fakulteto v
Ljubljani.
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Čeprav je v letu 2021 potek aktivnosti in projektov v veliki
meri krojila pandemija Covid-19, je Odbojkarska zveza
Slovenije izvedla kar nekaj promocijskih aktivnosti,
namenjenih otrokom, ki so se želeli spoznali z odbojko in se
preizkusiti v odbojkarskih izzivih.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTIPoletni kamp Odbojkarske
zveze Slovenije, ki se je junija
odvijal v Čatežu, je ena od lepih
priložnosti za dobro promocijo
odbojke na mivki. V letu 2021 se
je kampa prvič udeležilo veliko
število neregistriranih otrok.

Septembra se je v Parku Tivoli v okviru
dneva slovenskega športa več kot 1400
otrok iz vse Slovenije na devetih
odbojkarskih igriščih lahko preizkusilo v
odbojki, na pomoč pa so jim priskočili
odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in
mlade odbojkarice OD Vital Ljubljana.

V Ljubljani se je na zadnji septembrski
vikend že tradicionalno odvijal jesenski
olimpijski festival OKS, na katerem so se
otroci spoznali s številnimi športnimi
panogami, tudi odbojko. Na odbojkarskem
igrišču na Kongresnem trgu je bilo
vseskozi veliko zanimanja za izbrani izziv,

otroci pa so še enkrat več pokazali, kako
zelo je odbojka v Sloveniji priljubljena. Za
mlade športne upe so z animacijami in
veliko dobre volje poskrbeli trenerji in
igralci ter igralke iz OD Vital Ljubljana, OK
Črnuče in OK Merkur Maribor.

V Tivoliju več kot 1400
otrok iz vse Slovenije

Na odbojkarskem igrišču
vseskozi gneča...

... odbojka je med otroki
vse bolj priljubljena.
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Priznani trenerji iz 2ASportsLab, partnerja OZS, so v
obdobju Covid-19 odbojkarjem omogočili brezplačne
spletne treninge.

Aktivnosti tudi v pandemiji

Povabilu k izvajanju spletnih treningov,
ki so jih vodili priznani strokovnjaki iz
2ASportsLab, se je odzvalo kar devetsto
mladih odbojkarjev in odbojkaric, ki
zaradi omejitev v povezavi s Covid-19
niso imeli možnosti trenirati. Mladi so se
s prijavo zavezali, da se bodo redno
udeleževali terminov vadbe in treninge
izvajali po najboljših močeh.

Spletni treningi za 900 otrok

Trener olimpijskih prvakov v odbojki na mivki,
Norvežan Kare Mol, je bil eden od mnogih
predavateljev, ki so preko spleta izobraževali
trenerje, tudi slovenske.

Reprezentanti so se odločili za cepljenje proti
Covid-19 in k temu pozvali tudi druge državljane.

Ekipa 2ASportsLab, ki je
izvajala spletne treninge
mladih odbojkarjev, je
pripravila tudi predavanja
za športnike, trenerje ter
njihove starše, in sicer z
različno tematiko, skozi
katero so lahko slušatelji
pridobili številna uporabna
in praktična znanja.
Predavali so kineziologi,
kondicijski trenerji in tudi
nutricionisti. 2ASportsLab
je pripravil tudi brezplačni
spletni predavanji na temo
smernic za vračanje v poln
trenažni proces oz. pomena
telesne priprave pri mladih.
Slovenski trenerji so lahko
izkoristili možnost za
dodatno izobraževanje, saj
sta svetovna, predvsem pa

evropska zveza poskrbeli za
številna predavanja in
seminarje. Samo v okviru
programa School Volleyball
CEV je potekalo sedem
sklopov webinarjev, ki jih je
poslušalo več kot 70
slovenskih trenerjev.
Reprezentanti so izvedli še
vrsto aktivnosti v povezavi
s Covid-19, skozi katere so
otroke vseh starosti skušali
spodbuditi k vsakodnevnim
športnim dejavnostim in
gibanju na splošno. Odziv je
bil zelo dober, mladi igralci
in igralke pa so se tako
spopadli z različnimi izzivi,
na svojih vse bolj obiskanih
družbenih omrežjih pa je
zelo zanimive in koristne
vsebine delila tudi OZS.
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DRUŽBENA ODGOVORNOST

Slovenski odbojkarji vsako leto
podprejo vrsto dobrodelnih in
drugih projektov, preko katerih
skušajo pomagati navijačem in
jih razveseljevati v najtežjih
trenutkih. Tako so v letu 2021
mednje razdelili svoje drese in
drugo opremo, jih presenetili z
obiski, simboličnimi darilci ali
sporočili, vključili pa so se tudi
v različne vseslovenske akcije. S
podpisanim dresom Klemna
Čebulja, v katerem je nastopal v
Ligi narodov, so malemu Urbanu
in njegovi družini pomagali
zbirati sredstva za boj z redko
genetsko bolezenijo.

Reprezentanti podprli akcije

Reprezentanti so med
evropskim prvenstvom
z zlatimi pentljicami na
oblačilih podprli Gold
Ribbon Slovenija in
podprli projekt
širjenja zavedanja o
raku pri otrocih in
mladih.

OZS je maskote Ozi že
tretje leto zapored
razdelila otrokom na
Pediatrični kliniki
Univezitetnega
kliničnega centra v
Ljubljani.

Jan Kozamernik, Gregor Ropret, Brina
Bračko in Eva Mori so navijače pozvali
k izdelovanju voščilnic za projekt Mala
pozornost za veliko veselje.
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DRUŽBENA ODGOVORNOST

OZS se je kot ena od prvih članic CEV
odzvala na pobudo Think Pink Europe,
novega partnerja evropske zveze in se
zavezala v Slovenijo pripeljati akcijo
Pink Duck Race, iniciativo, ki ozavešča
o problematiki raka na dojkah.

PINK DUCK RACE

Gibanje The Human Safety Net spodbuja posameznike iz
ranljivejših skupin k razvoju svojih potencialov in jim
tako omogoča pomoč za izboljšanje njihovih življenj in
življenj njihovih družin ter skupnosti. Gibanje podpira
tudi sponzor OZS, Skupina Generali, dogodka v Volčjem
potoku pa se je udeležil naš reprezentant v odbojki na
mivki, Jan Pokeršnik.

THE HUMAN SAFETY NET

Naši reprezentanti so
športnega navdušenca
Janeza, ki se je hudo
ponesrečil prav na poti iz
Pariza, kjer je spremljal
Snale EuroVolleyja 2019,
na katerem so Slovenci
osvojili srebro, razveselili
z lepo gesto. Podarili so
mu podpisan dres.

DRES ZA
JANEZA

OZS že vrsto let podpira akcije in prizadevanja Društva za
promocijo športa Slovenije, ki skozi različne dobrodelne
kampanje spodbuja šport otrok. Namen kampanje 1000 žog
za 1000 otrok je pozvati otroke k igrivemu, sproščenemu
in športnemu preživljanju časa, društvo pa je zato mednje
razdelilo več kot 1000 žog, tudi odbojkarskih.

1000 ŽOG ZA 1000 OTROK
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DRUŽBENA ODGOVORNOST
PROTI ZLORABAM
OTROK V ŠPORTU
Evropska unija in Svet Evrope sta zagnala skupni projekt
z nazivom Pro Safe Sport+ »Stop spolnemu nadlegovanju
in zlorabam otrok v športu«. Raziskave namreč kažejo, da
spolno nasilje v Evropi prizadene približno 1 od 5 otrok in
da so posledice zlorabe uničujoče in dolgotrajne, spolno
zlorabo pa lahko preprečimo. V okviru projekta, ki ga je
podprla tudi Odbojkarska zveza Slovenije, so komplet za
usposabljanje že prejeli odbojkarski trenerji in športni
delavci.

V letu 2021 je Slovenija drugič
praznovala dan slovenskega
športa, različne aktivnosti so
potekale po vsej državi. K redni
športni vadbi in aktivnostim so
prek družbenih omrežij pozivali
tudi naši najboljši odbojkarji in
odbojkarice, z objavami se jim je
na svojih kanalih pridružila tudi
OZS, ki je v Ljubljani ob tem
izvedla še predstavitev odbojke
za otroke.

OZS se je odzvala pozivu Olimpijskega komiteja
Slovenije in se priključila akciji #tecemzasport, s
katero je OKS želel izpostaviti problematiko na
področju športa, predvsem naglo poslabševanje
statusnega položaja športnikov, poslovanja zvez in
društev ter upad motoričnih sposobnosti otrok.

BOJ PROTI DOPINGU V
ŠPORTU

POZIV K TELESNI
AKTIVNOSTI

TEČEM ZA ŠPORT

Reprezentantke in
reprezentanti se že
vrsto let vključujejo
v mednarodno akcijo
Play True Day za
šport brez dopinga.



DRUŽBENA ODGOVORNOST

Slovenski reprezentanti in reprezentantke v odbojki
sede so si kljub napornemu ritmu treningov in tekmovanj
v letu 2021 vzeli čas za različne kampanje, skozi katere
so javnosti skušali predstaviti parašport in jo ozaveščati o
raznovrstnih aktivnostih, ki so potekale v sklopu priprav
na paralimpijske igre. Pa tudi o izzivih, s katerimi se para-
športniki tekom svoje kariere soočajo.

PARAŠPORTNIKI V AKCIJI

Odbojkarica Senta Jeler je bila
eden od obrazov kampanje "Nič
mi ne manjka". Skozi kampanjo
so naši parašportniki javnost
ozaveščali o tem, da šport ne
izbira telesa, ampak izbira le
posameznike, ki imajo jasno
postavljene cilje, hkrati pa so za
svoje uspehe pripravljeni trdo
delati. Kampanja je bila hkrati
tudi uvod v napeto pričakovanje
paralimpijskih iger, ki smo jih
poleti spremljali na Japonskem,
v Tokiu.

KAMPANJA NIČ MI
NE MANJKA

Fundacija za odbojko invalidov, ki deluje pod
okriljem Odbojkarske zveze Slovenije ter
preko katere se zbirajo sredstva za
štipendiranje mladih odbojkarjev invalidov in
njihov odbojkarski razvoj, je v letu 2021 že
prejela prve donacije.

PRVI PRISPEVKI ZA FOI

Slovenski reprezentanti
v odbojki sede so aktivno
sodelovali v globalni
akciji "Začni nemogoče",
"Start your impossible".
Njen namen je bil, da vsi
ljudje od 7. do 70. leta, ki
se lahko prosto gibljejo,
pokažejo na vrednote
ponižnosti in tudi trdega
dela, tako kot to počnejo
športniki, parašportniki
in vsi drugi sodelujoči na
plimpijskih igrah.

START YOUR
IMPOSSIBLE

33



MEDIJSKE AKTIVNOSTI

V letu 2021 je uspešno partnerstvo s
Sportklubom zagotovilo rast števila TV
prenosov slovenskega odbojkarskega
prvenstva. Prenosi tekem Euro Volley
2021 na Kanalu A pa so znova podrli
vse rekorde gledanosti.

REKORDNA GLEDANOST

Odbojkarska zveza Slovenije je tudi v letu 2021 beležila
veliko rast sledilcev na družbenih omrežjih. Na Facebook
strani je OZS naštela že 34.825 všečkov, kar je za 3275
več kot leto prej. Na Instagramu se je število sledilcev v
enem letu povečalo z 12.689 na 16.032, na Twitterju pa
OZS po novem sledi več kot 3000 oseb, kar je skoraj 400
več kot v 2020. Vse več sledilcev prihaja tudi iz tujine.

STALNA RAST SLEDILCEV

Slovenski mediji so v
2021 prejeli kar 289
sporočil za javnost, ki so
bila skupaj z dodatnimi
vsebinami objavljena na
spletni strani OZS. FIVB
in CEV pa sta v povezavi
z dogajanjem v slovenski
odbojki v 2021 prejela 35
obvestil.

SKORAJ 300
SPOROČIL

V 2021 je OZS ponovno zaznala veliko število objav v
slovenskih medijih, praktično že primerljivo rekordnemu
letu 2019 z domačim evropskim prvenstvom. Zelo dobro
statistiko beleži spletna stran OZS z obiskom kar 151.839
edinstvenih uporabnikov, kar je kar 45.000 več kot v letu
2020. Dodaten obisk OZS beleži še na strani DataProject.

RAST ŠTEVILA OBJAV V MEDIJIH
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Kristalna palača je gostila posebno razstavo na prostem,
posvečeno slovenskemu športu in športnikom, tudi
največjim slovenskim odbojkarskim dosežkom. Razstava
je bila odprta septembra na Bledu, v okviru državnega
praznika Dan slovenskega športa. Oktobra, ob 30-letnici
Olimpijskega komiteja Slovenije, pa se je preselila v
galerijo Kristalne palače v Ljubljani.

RAZSTAVA ŠPORTA

V Muzeju novejše zgodovine
Slovenije je bila jeseni na ogled
razstava Republika Slovenija 30
let, o samostojni državi v
njenem poosamosvojitvenem
obdobju. Izpostavljeni so bili
številni dosežki Slovencev, od
Nobelovih nagrajencev, do
svetovno priznanih zdravnikov,
literatov, umetnikov, Slozofov
in športnikov - tudi odbojkarjev,
ki so skozi čas nanizali izjemne
mednarodne uspehe.

REPUBLIKA
SLOVENIJA 30 LET

V desetletje izjemnih športnih junakov,
dosežkov in zgodb, so se z velikimi črkami
vpisali tudi slovenski odbojkarji, ki so v
obdobju od 2011 do 2020 dosegli izjemne
reprezentančne uspehe. O njih je v knjigi
Čista desetka pisal Slavko Jerič.

ČISTA DESETKA

Izpod peresa nekdanje
vrhunske odbojkarice
Svetlane Oletič, ki jo je
športna pot iz Ukrajine
pripeljala v Slovenijo, je
nastal roman o sreči,
izgubi, borbi in odbojki.
AvtobiograSja, ki nosi
naslov Življenje, je vsaj
nekoliko obogatila dokaj
skromno odbojkarsko
literaturo pri nas. Roman
je izdala založba Primus.

AvtobiograSja
Življenje
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SPLETNA TRGOVINA

V letu 2021 se je število naročil iz tujine
močno povečalo, največ artiklov je bilo
prodanih v Nemčijo, Avstrijo, Veliko
Britanijo, Italijo ter na Poljsko,
Nizozemsko, Finsko in Portugalsko,
sicer pa v skupno 13 držav.

ARTIKLI TUDI V TUJINO

V letu 2021 smo spletno trgovino OZS, ki deluje v okviru
platforme Stadionshop, prvič obogatili z artikli uradne
reprezentančne kolekcije NineSquared. Navijačem naših
reprezentanc so bili na voljo trije artikli, jopica, majica
in dres v dveh barvah. Zanimanje za izdelke je bilo zelo
veliko, tako med slovenskimi kot tudi tujimi navijači.

PRVIČ Z URADNO KOLEKCIJO

Da so naši odbojkarji in
odbojkarice vse bolj
priljubjeni tudi v svetu,
pričajo naročila artiklov
iz kolekcije NineSquared
s Tajvana, z Japonske in
iz Avstralije. Delež tujih
naročil znaša kar 7% in se
je v primerjavi z letom
2020 precej povečal.

NAVIJAČI PO
VSEM SVETU

Tako kot že v preteklih letih so bile tudi v letu 2021 najbolj
prodajan artikel navijaške majice. Veliko zanimanja je bilo
tudi za nakup replike originalnega dresa moške in ženske
reprezentance Slovenije ter tudi za jopice. Sicer pa spletna
trgovina OZS obsega že 27 artiklov.

TRGOVINA ŽE S 27 ARTIKLI

36



NAGRADE IN PRIZNANJA

Evropski prvaki do 17 let so na
Brezovici prejeli priznanja OZS.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod
Ropret je na Brezovici podelil priznanja članom
reprezentance do 17 let, ki je na letošnjem
evropskem prvenstvu osvojila zlato odličje. Ob
tem je dejal: "Resnično je bilo lepo spremljati
vaše nastope na evropskem prvenstvu in
opazovati, kako zelo povezana ekipa ste in kako
ste vse odločilne trenutke težkih tekem obrnili
v svoj prid. Želim si, da bi še naprej sledili potem
članske reprezentance, ki jo lahko imate za vzor
in da boste še naprej tako zavzeto trenirali in
izpolnjevali svoje visoke ambicije ter s ponosom
zastopali Slovenijo. Odbojkarska zveza vas bo
pri tem vselej podpirala. Še enkrat vam
čestitam za to, kar ste dosegli in hvaležen sem
vam, da ste se odločili biti del našega izjemnega
športa.«

Priznanje OZS evropskim prvakom

Rok Možič v izbrani
družbi najboljših
Društvo športnih novinarjev Slovenije je v
Cankarjevem domu v Ljubljani izbralo najboljše
športnike za leto 2021. Slovenski reprezentant
Rok Možič je prejel priznanje za najobetavnejšo
športno osebnost leta 2021. "Ponosen sem na to
nagrado, v čast mi je, da sem bil izbran za najbolj
perspektivnega športnika. Če pogledamo za nazaj,
kdo vse je bil v preteklosti najbolj perspektiven
športnik leta v Sloveniji, vidimo, da je družba
vrhunska. To je velika spodbuda za prihodnje delo
in upam, da postanem eden najboljših odbojkarjev
na svetu." Moška odbojkarska reprezentanca, ki je
na evropskem prvenstvu osvojila še tretje srebro,
je na glasovanju za ekipo leta zasedla 2. mesto.

Rok Možič je najobetavnejša
športna osebnost leta 2021.
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NAJBOLJŠI ODBOJKARJI IN TRENERJI 2021

Za najboljšo odbojkarico je bila drugič zapored izbrana Eva
Pavlović Mori, ki je uspešno igrala v prvi turški in francoski ligi
in tudi v 2021 nosila reprezentantčni dres.

Najboljši odbojkar leta je še tretjič Klemen Čebulj, nosilec igre
slovenske reprezentance v Ligi narodov in na evropskem
prvenstvu na Češkem in Poljskem (priznanje prevzela mama).

V izboru za najboljšega odbojkarja na mivki je zmagal Rok
Bračko, ki je osvojil naslov evropskega prvaka do 20 let in
srebro na turnirju svetovne serije v Ljubljani.

Tjaša Kotnik je drugič postala najboljša odbojkarica na mivki.
Z reprezentanco je igrala v zaključnem krogu kvaliSkacij za
Tokio 2020, na turnirjih svetovne serije pa osvojila dve odličji.

Gregor Rozman je s Calcit Volleyjem osvojil naslov državnih
prvakinj, s slovensko žensko člansko izbrano vrsto pa se je v
srebrni evropski ligi veselil bronastega odličja.

Za najboljšega trenerja moške ekipe je Strokovni svet OZS
izbral Iztoka Kšelo, ki je s slovensko reprezentanco do 17 let
postal evropski prvak.

38



DOTS

Društvo odbojkarskih trenerjev je v letu 2021 zabeležilo
28 novih trenerjev in trenerk, ki so se podali v delo z
mladimi slovenskimi upi. Skupno je DOTS navedel
članstvo 262 trenerjev, kar je 12 izdanih licenc več kot
leto prej. Naziv strokovnega delavca 1. stopnje ima 91
trenerjev, naziv strokovnega delavca 2. stopnje pa je za
leto 2021 pridobilo 171 slovenskih trenerjev.

DOTS Z 28 NOVIMI TRENERJI

Rednih trenerskih seminarjev in
vsakoletne trenerske akademije
DOTS v letu 2021 zaradi stanja
v povezavi s Covid-19 ni izvedlo.
Pri DOTS so se zato odločili, da
izobraževalne vsebine podajo
preko spleta, trenerjem pa so
bile dostopne na portalu DOTS.
Predavanji na temo napad in
ščitenje sta izvedla italijanska
strokovnjaka Michele Zanin in
Luigi Schiavon, Mario Ciac pa je
predaval na temo osnovne
telesne priprave.

VSE VSEBINE NA
PORTALU DOTS

V letu 2021 so se slovenski trenerji v velikem
številu izobraževali tudi preko mednarodnih
spletnih delavnic in seminarjev v organizaciji
evropske in svetovne odbojkarske zveze. T.i.
webinarje so vodili priznani strokovnjaki z
vsega sveta.

E-IZOBRAŽEVANJE

Prizadevanja ŽOK TPV
Volley Novo mesto iz leta
2021 so obrodila sadove.
V letu 2022 se bo na Loki
odvijal prvi mednarodni
seminar za odbojko na
mivki pod okriljem
mednarodne zveze FIVB.
Kliniko bo vodil ciprski
strokovnjak Vangelis
Koutouleas, in sicer od
24. do 29. maja.

PRVI SEMINAR
NA MIVKI
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ZOSS

ZOSS je morala zaradi razmer v zvezi s
Covid-19 odpovedati januarski licenčni
seminar. Izobraževanje je tako v obliki
obveznega spletnega seminarja za vse
sodnike in tudi delegate-kontrolorje
potekalo septembra.

IZOBRAŽEVANJE

Pod okriljem Društva odbojkarskih sodnikov Slovenije
deluje 327 sodnikov in delegatov-kontrolorjev, ki so
razdeljeni na A, B in C liste. Na A1 in A2 listah se nahaja
po 11 sodnikov, na listi A3 jih je osem. Na listah B1 in B2
najdemo po 14 sodnikov, na listi B3 pa 21. C1 in C2 listi
sestavlja 71 sodnikov, sedem je delegatov-kontrolorjev.
Sodnikov odbojke na mivki je 24, začetnikov 75.

V 2021 ZOSS S 327 SODNIKI

Pri ZOSS so v zadnjem
obdobju veliko naporov
vložili v pridobivanje
novih sodnikov. V letu
2021 je ZOSS v svoje
vrste uspelo privabiti kar
34 novih sodnikov in
sodnic. Ti so že v sezoni
2021/22 dobili priložnost
za dokazovanje.

34 NOVIH
SODNIKOV

Slovenci imamo v dvoranski odbojki trenutno pet aktivnih
mednarodnih sodnikov, ki sodijo tekme na najvišji ravni. Ob
tem se Slovenija lahko pohvali še z dvema kandidatoma za
mednarodna sodnika, kot zadnji je vse pogoje decembra
2021 izpolnil Marko Roželj. Na mednarodnih tekmovanjih v
odbojki na mivki sodi pet slovenskih sodnikov.

NA MEDNARODNEM PARKETU
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ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN DOGODKOV

V 2022 znova reprezentance
in vrsta dogodkov

Leto 2022 bo z organizacijskega
vidika za OZS ponovno pestro.
V Sloveniji bomo namreč lahko
spremljali tekme naše ženske
izbrane vrste, ki bo nastopala v
srebrni evropski ligi in se borila
tudi za uvrstitev na EuroVolley.
Dekleta bodo doma odigrala
vsaj osem tekem, medtem ko bo
moška reprezentanca tekme
igrala v Braziliji, na Filipinih in v
Rusiji, pred slovenskimi navijači

pa se bo predstavila na močnem
pripravljalnem turnirju pred SP.
Pri nas bodo tekme igrale tudi
naše mlade reprezentance ter
ženska reprezentanca v odbojki
sede, ki bo gostila turnir zlate
lige narodov. Na Kongresnem
trgu bo potekal turnir svetovne
serije ProTour, znova pa tudi
Odprto prvenstvo na mivki v
odbojki sede in stoje, OZS pa bo
organizirala še vrsto dogodkov.

Odbojkarji bodo v letu 2022 nastopili v Ligi narodov in na svetovnem prvenstvu,
doma pa jih bomo lahko spremljali na atraktivnem pripravjalnem turnirju.

Odbojkarska zveza Slovenije bo v
oktobru v Ljubljani izpeljala doslej
največjo dobrodelno akcijo, Pink
Duck Race, v okviru katere bo OZS s
partnerjema Europa Donna in Think
Pink Europe zbirala sredstva za boj
proti raku na dojkah. V iniciativo bo
OZS vključila reprezentantke in tudi
reprezentante, najboljše odbojkarje
na mivki, izvedla promocijske in
druge aktivnosti, podporo pa si
obeta tudi na medijskem področju.

Odbojkarice bodo doma igrale evropsko ligo in kvaliSkacije za EuroVolley.
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021 
SREDSTVA 515.553 359.988 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 41.020 63.265 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.000 33.776 

Neopredmetena sredstva 0 1.776 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.000 32.000 

Opredmetena osnovna sredstva 13.236 21.089 

Dolgoročne finančne naložbe 0 4.615 

Dolgoročna posojila 0 4.615 

Dolgoročne poslovne terjatve 3.784 3.784 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 448.560 228.670 

Zaloge 18.068 8.554 

Kratkoročne poslovne terjatve 356.170 179.867 

Denarna sredstva 73.812 40.249 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 25.973 68.053 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 515.553 359.988 

A. SKLAD -175.762 -152.882 

Društveni sklad -175.762 -1035 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 3.689 3.689 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.689 3.689 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 2.043 

Dolgoročne finančne obveznosti 0 2.043 

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 663.873 348.628 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.525 5.043 

Kratkoročne poslovne obveznosti 660.348 343.585 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 21.899 158.512 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2021 2020 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.209.856 487.291 
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN 
DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 268.147 161.081 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 870.573 678.918 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 2.348.576 1.327.290 

G. POSLOVNI ODHODKI 2.454.227 1.018.774 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 2.067.875 695.453 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 92 2.868 

2. Stroški porabljenega materiala 137.770 217.171 

3. Stroški storitev 1.930.013 475.414 

II. Stroški dela 366.258 290.183 

1. Stroški plač 289.700 222.185 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 25.639 19.663 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 21.300 16.335 

4. Drugi stroški dela 29.620 31.999 

III. Odpisi vrednosti 13.085 31.021 

1. Amortizacija 10.320 9.999 

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.765 21.022 

IV. Drugi poslovni odhodki 7.009 2.116 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 0 308.516 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 105.651 0 

J. FINANČNI PRIHODKI 5.855 0 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 2 0 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 5.853 0 
K. FINANČNI ODHODKI 506 7.670 
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 470 1.651 
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 36 6.019 
L. DRUGI PRIHODKI 81.713 19.368 
M. DRUGI ODHODKI 1.279 6.849 
N. PRESEŽEK PRIHODKOV 0 313.365 
O. PRESEŽEK ODHODKOV 21.422 0 
P. DAVEK OD DOHODKOV 1.456 16.106 

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 297.259 

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 22.879 0 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH 
UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na 2 decimalke) 11  10 

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 
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PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA (RAZKRITJA V SKLADU S SRS 33.5) 

RAZKRITJE V SKLADU S SRS 33.5 SKUPAJ IZ OPRAVLJANJA 
PRIDOBITNE DEJ. 

Postavka 2021 2020 2021 2020 
1. Prihodki od dejavnosti 2.348.576 1.327.290 1.349.257 648.372 
a) dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 

472.882 400.568 0 0 

b) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 376.246 223.303 0 0 
c) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 12.545 9.498 0 0 
č) članarine in prispevki članov 8.900 45.549 0 0 
d) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.209.857 648.372 1.209.857 648.372 
e) ostali prihodki od dejavnosti 268.147 0 139.400 0 
2. Dotacije drugim društvom in drugim 
pravnim osebam 

0 0 0 0 

 
PRILOGA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 
2016/2019) in Zakonom o društvih. Računovodske usmeritve se v letu 2021 glede na preteklo 
leto niso spremenile. OZS skladno z določili Zakona o društvih in SRS vodi poslovne knjige po 
načelu dvostavnega knjigovodstva. 
Skladno z določili 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Pravilnika 
o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti OZS ugotavlja dohodke, ki sodijo v 
pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter v sorazmernem delu tudi odhodke, ki so podlaga za 
ugotavljanje davčne osnove. 
 
Pri pripravi računovodskih izkazov so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 

•  upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 
•  časovne neomejenosti delovanja ter, 
•  kakovostne značilnosti računovodskih izkazov – predvsem razumljivost, ustreznost, 

zanesljivost in primerljivost. 
 
Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: 

•  Previdnost, 
•  prednost vsebine pred obliko in, 
•  pomembnost. 

 
Računovodski izkazi so narejeni v evrih. Zaradi zaokroževanja podatkov se lahko pri seštevanju 
pojavijo računske razlike. 
Stanje sredstev in obveznosti, izražene v tuji valuti, so na dan 31.12.2021 preračunane po 
referenčnem tečaju Evropske centralne banke, razen tam, kjer je v pogodbi določeno, da se 
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upošteva tečaj poslovne banke. Povečanja oz. zmanjšanja (tečajne razlike) so izkazana v okviru 
finančnih prihodkov oz. finančnih odhodkov. 
Redne letne popise smo opravili v času od 22.12.2021 do 31.1.2022 po stanju na dan 
31.12.2021. Predmet popisa so vsa sredstva OZS. Popisna komisija ni ugotovila inventurnih 
razlik razen pri zalogi opreme. 
OZS je v skladu z določili Zakona o društvih zavezana k reviziji računovodskih izkazov. Revizijo 
računovodskih izkazov za leto 2021 je opravila revizijska hiša ACAM d.o.o. Revizija je potekala 
v mesecu avgustu 2022. 
Notranji nadzor nad poslovanjem v skladu s Statutom Odbojkarske zveze Slovenije opravljata 
Nadzorni odbor in Izvršni odbor, ki odgovarjata Skupščini OZS. Izvršni odbor se bo v mesecu 
septembru 2022 seznanil z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021. Revidirano 
letno poročilo za poslovno leto 2022 bo posredovano skupščini OZS v sprejem, ki bo v oktobru 
2022. 

 
Obvladovanje tveganj 
Obvladovanje tveganj ostaja eden od pomembnejših procesov celotnega procesa upravljanja 
OZS. Aktivno obvladovanje tveganj vpliva na manjšo izpostavljenost OZS raznim 
nepredvidljivim dogodkom, omogoča boljši nadzor nad stroški, večjo predvidljivost denarnih 
tokov ter hkrati ustvarja zaupanje sponzorjev, članov OZS, dobaviteljev in preostalih strank. 
Služi tudi kot podpora vodstvu pri odločanju. 
Vpliv epidemije novega koronavirusa je vplivala tudi na poslovanje OZS v letu 2021. Covid 
situacija nas je že leto prej prisilila v prilagoditve, kar smo nadaljevali tudi v letu 2021. 

 
Dogodki po datumu bilance stanja 
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih 
dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 
2021. 
Covid-19 situacija se v letu 2022 na športnem področju umirja. V prvih mesecih je sicer bilo 
nekaj odpovedi tekem zaradi pozitivnih testov, vendar pa v marcu in aprilu 2022 vsa 
tekmovanja potekajo povsem normalno. Prav tako lahko realno planiramo izvedbo vseh 
tekem moške in ženske članske reprezentance z gledalci in brez omejitev in ostalih projektov. 
Situacija povezana z Ukrajino / Rusijo že vpliva na cene določenih storitev / izdelkov, ki jih 
potrebujemo za normalno delovanje OZS, kar lahko pričakujemo skozi celotno leto 2022. 
Neopredmetena  sredstva  in  dolgoročne  aktivne  časovne  razmejitve Neopredmetena 
sredstva so naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice. 
Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z 
amortiziranjem. 
Amortiziranje se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago 
za uporabo. Za merjenje po začetnem pripoznanju neopredmetenega sredstva je OZS za svojo 
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računovodsko usmeritev izbral model nabavne vrednosti. Po modelu nabavne vrednosti je 
treba neopredmeteno sredstvo evidentirati po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
Dane dolgoročne varščine se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve. 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti 
v skladu s SRS 1.10 in sicer se opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za 
pripoznanje, ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost 
opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano 
uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, ter ocena 
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi 
tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski 
in drugi popusti.  
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pomembna, se razporedi na 
njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti, pomembne v razmerju do celotne 
nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, se obravnava vsak del posebej. 
Po začetnem pripoznanju OZS vrednoti opremo še naprej po nabavni vrednosti. Merila, ki jih 
uporablja zveza pri opredelitvi kasneje nastalih stroškov v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi so upoštevana v skladu s SRS 1.16. Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih 
sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se 
pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Navadno se 
pripoznajo kot stroški oziroma poslovni odhodki. 
Za opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna 
oziroma revalorizirana nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in 
posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost, ki je 
znesek, s katerim se sredstvo izkaže po odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov 
vrednosti in nabranih izgub zaradi oslabitve. 
OZS določa letne amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti posameznega 
opredmetenega osnovnega sredstva v skladu s SRS 1.23.  
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AMORTIZACIJSKE STOPNJE OOS v % 

Drobni inventar 50 

Drobni inventar 100 % amortizacija 100 

Druga neopredmetena osnovna sredstva 10 

Druga opredmetena osnovna sredstva 20 

Druga oprema 25 

Naložbene nepremičnine 3 

Oprema za PTT, RTV,..... 25 

Oprema za raziskovalno dejavnost 33,3 

Oprema, pohištvo (2019) 12 

Oprema, računalniška 50 

Oprema, računalniška (2019) 20 

Oprema, računalniška (2019) 25 

Oprema, vozila, mehanizacija 20 

Športna oprema (2019) 20 

Zemljišča 0 

Zgradbe 3 

Zgradbe, deli 6 

 
Doba koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od pričakovanega fizičnega 
izrabljanja, pričakovanega tehničnega staranja, pričakovanega gospodarskega staranja, 
pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe. Kot doba koristnosti posameznega 
sredstva se upošteva tista, ki je najkrajša glede na posamezni dejavnik izmed naštetih 
dejavnikov. 
OZS uporablja pri amortiziranju opredmetenih osnovnih sredstvih metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan 
naslednjega meseca potem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Amortizacija se 
obračunava posamično. 
Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih z državnimi podporami ali 
z donacijami, se obračunavajo posebej; iz odloženih prihodkov se vnašajo med poslovne 
prihodke posameznega poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom 
amortizacije. 
 
Poslovne terjatve 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto, ta razlika predstavlja prihodke ali odhodke iz financiranja. 
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Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. 
Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od enega 
leta. 
V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane), in dolgoročne 
terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, izkazujejo kot kratkoročne 
terjatve. 
Dane predujme se v bilanci stanja izkazuje v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku ali, ki niso poravnane v 
rednem roku, je treba izkazati kot dvomljive terjatve, če se zaradi njih začne sodni postopek, 
pa kot sporne in obračunati popravek njihove vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov poslovanja, pri tem pa upoštevati, da morajo biti prikazane z utemeljenim po 
plačljivim zneskom. 
Zveza oblikuje popravke vrednosti terjatev za vse terjatve, ki so zapadle nad enim letom oz. 
do društev, ki so prenehali z delovanjem. Za navedene odpise terjatev so potrebne ustrezne 
dokazne listine: zavrnitve potrditve stanj terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave, 
sklep stečajnega postopka in druge ustrezne listine. 
 
Denarna sredstva 
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar, ter denar na poti. Gotovina je denar v 
blagajni, in sicer v obliki bankovcev (papirnatega denarja) in kovancev. Knjižni denar je 
dobroimetje na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, ki se lahko uporablja za 
plačevanje. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali 
drugi finančni instituciji, do vpisa dobroimetja pri njej. 
Zveza ne posluje z gotovino, zato tudi nima gotovinske blagajne. 
 
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 časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v letu dni, se opredelijo kot kratkoročne, 
tiste, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, pa se opredelijo kot dolgoročne. 
 
Društveni sklad 
Društveni sklad zajema znesek ustanovne vloge, presežka prihodkov, razporejenega za 
določene namene, nerazporejenega presežka prihodkov in nepokritega presežka odhodkov 
(odbitna postavka). Če je znesek nepokritega presežka odhodkov večji od zneska ostalih 
sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov 
sredstev. 
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Obveznosti 
Obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku. 
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti, ki predstavljajo 
dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb. Finančni dolgoročni dolg se v 
knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, ko ob upoštevanju 
pogodbenega datuma ali datuma prejemkov oziroma prejemov in z njimi povezanih 
obračunov nastane obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu. 
Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani), in dolgoročni dolgovi, ki 
bodo zapadli v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi. 
Kratkoročni finančni dolgovi se lahko ob utemeljenih razlogih, na podlagi pogodb, obravnavajo 
in v bilanci stanja izkazujejo kot ustrezni dolgoročni dolgovi. 
Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in 
kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. 
Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do 
dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za ne zaračuna- no blago in storitve, obveznosti do 
delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti. Finančni oziroma poslovni 
kratkoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, ko ob 
upoštevanju pogodbenega datuma, ali datuma prejemkov oziroma prejemov in z njimi 
povezanih obračunov nastane obveznost, določena v pogodbi, ali v drugem pravnem aktu. 
Del dolgoročnega dolga, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnega dolga, ki bo zapadel v 
plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne dolgove. 
Pripoznanja kratkoročnih dolgov v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravijo, če je 
obveznost, določena v pogodbi ali v drugem pravnem aktu, izpolnjena, razveljavljena ali 
zastarana. 
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 proizvoda ali storitve, ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali 
delež v poslovnem izidu. 
Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto 
po referenčnem tečaju. 
 
Čisti prihodki od prodaje 
Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke klubov vezane na uradne osebe na tekmah, 
prihodke od sponzoriranja, prodaje vstopnic ter prihodke dosežene z opravljanjem dejavnosti, 
ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 
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Drugi poslovni prihodki 
Drugi poslovni prihodki zajemajo dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev; dotacije iz 
drugih fundacij, skladov in ustanov; donacije drugih pravnih in fizičnih oseb; članarine in 
prispevki članov, prijavnine za tekmovanja, kazni in odškodnine za igralce ter drugi prihodki, 
povezani s poslovnimi učinki. 
 
 
Poslovni odhodki 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjša njem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni 
odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. 
 
Stroški blaga, materiala in storitev 
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala. Stroški storitev 
zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih 
oseb, ki bremenijo poslovni izid. 
Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah. Podrobnejšo razčlenitev določi 
OZS sama. 
Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma 
povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. 
 
Stroški dela 
Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje OZS zaposlenim v zameno za njihovo 
službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela v izkazu poslovnega izida. 
Stroški dela zajemajo: 

•  plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku; 
•  nadomestila plač, ki skladno z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za 

obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni organizacijo; 
•  dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki 

niso v neposredni zvezi s poslovanjem; 
•  odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v organizaciji; in drugi dohodki, ki 

pri-padajo zaposlenim skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi v 
bruto znesku; 

•  dajatve, ki se dodatno obračunavajo od zgoraj navedenih postavk in bremenijo 
izplačevalca. 
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Odpisi vrednosti 
Odpisi vrednosti predstavljajo znižanje vrednosti sredstev zaradi izrabe ali prevrednotenja v 
poslovnem letu. 
Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizljivega sredstva 
na poslovne učinke. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih nastanejo zaradi oslabitve obratnih 
sredstev. 
 
Drugi poslovni odhodki 
Drugi poslovni odhodki vsebujejo vse druge stroške, ki niso zajeti med ostalimi poslovnimi 
odhodki (različne takse, dajatve, povračila in prispevki, ki se ne obračunavajo od izplačil 
fizičnim osebam, stroški stavbnega zemljišča, stroški članarin in pristojbin). 
 
Finančni odhodki 
Finančni odhodki predstavljajo obresti za prejeta posojila in prevrednotovalne finančne 
odhodke v zvezi s povečanjem dolga. 
 
Drugi prihodki 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 
Drugi prihodki se nanašajo na prejete kazni in odškodnine, prevrednotovalne poslovne 
prihodke ter ostale prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki. 
Drugi odhodki 
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 
Med drugimi odhodki so zajeti odhodki za dane donacije ter ostali odhodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki. 
 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
Razkritja postavk v bilanci stanja 
Vsa pojasnila se nanašajo na leto 2021, če ni drugače navedeno. Denarne enote v preglednicah 
so izkazane v EUR brez centov. 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
Neopredmetena sredstva v višini 1.569 EUR predstavljajo aplikacijo »klepetalni robot« 
(dostop prek klepetalnega robota znotraj Facebook aplikacije Messenger). 
Dolgoročne časovne razmejitve predstavljajo sredstva rezervnega sklada za bodoče stroške 
vzdrževanja poslovnega prostora, ki so se v primerjavi s preteklim letom povečala za več kot 
300%, zaradi zbiranja dodatnih sredstev rezervnega sklada za odkup dodatnega zemljišča za 
parkirišča. 
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NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Stanje Stanje Indeks 

31. 12.2021 31. 12. 2020 21/20 

Neopredmetena sredstva 0 1.776 0 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.000 32.000 75 

SKUPAJ 24.000 33.776 71 

 

OSNOVNA SREDSTVA 
Stanje Stanje Indeks 

31.12.2021 31.12.2020 21/20 

Neopredmetena osnovna sredstva 33.776 24.000 0,71 

Opredmetena osnovna sredstva 21.089 13.238 0,63 

 SKUPAJ 54.865 37.238 0,68 

 
GIBANJE NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021:  
Nabavna vrednost Skupaj NOS 

Stanje 1.1.2021 53.183,00 € 

Povečanja - nabava -   € 

Zmanjšanja  8.000,00 € 

Stanje 31.12.2021 45.183,00 € 

Popravek vrednosti 

Stanje 1.1.2021 19.407,00 € 

Zmanjšanja -   € 

Amortizacija v letu 1.776,00 € 

Stanje 31.12.2021 21.183,00 € 
Neodpisana vrednost 
Stanje 1.1.2021 33.776,00 € 
Stanje 31.12.2021 24.000,00 € 
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GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021:  
Nabavna 
vrednost 

računal. 
opr. 

oprema za 
PTT, RTV 

pohištvo športna 
oprema 

druga 
oprema 

Skupaj OOS 

Stanje 1.1.2021  26.869,00 
€  

    2.917,00 
€  

 13.935,00 
€  

    4.418,00 
€  

    8.855,00 
€  

 56.994,00 
€  

Povečanja - 
nabava 

        692,00 
€  

                     
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

        692,00 
€  

Zmanjšanja                       
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

                     
-   €  

Stanje 
31.12.2021 

 27.561,00 
€  

    2.917,00 
€  

 13.935,00 
€  

    4.418,00 
€  

    8.855,00 
€  

 57.686,00 
€  

Popravek vrednosti 
Stanje 1.1.2021 20.969 € 2.948 € 6.432 € 2.739 € 2.816 € 35.905 € 
Zmanjšanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Amortizacija v 
letu 

3.112 € 352 € 275 € 2.739 € 2.065 € 8.544 € 

Stanje 
31.12.2021 

24.081 € 3.300 € 6.708 € 5.478 € 4.882 € 44.448 € 

Neodpisana vrednost 
Stanje 1.1.2021 5.900 € -31 € 7.503 € 1.679 € 6.039 € 21.089 € 
Stanje 
31.12.2021 

3.480 € -383 € 7.227 € -1.060 € 3.973 € 13.238 € 

 
Nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev so v letu 2021 znašale 48.986 EUR, kar 
predstavlja nabavo IT opreme za opravljanje dejavnosti. 
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
Na dan 31.12.2021 OZS izkazuje za 3.784 EUR aktivnih časovnih razmejitev. Znesek predstavlja 
vplačilo najemnine in stroškov za poslovni prostor za dva meseca. 
 

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
Stanje Stanje Indeks 

31.12.2021 31.12.2020 21/20 
Dolgoročne poslovne terjatve 3.784 3.784 0 

SKUPAJ 3.784 3.784 0 

 
Kratkoročne poslovne terjatve 
OZS na dan 31.12.2021 izkazuje 356.171 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, od tega 280.246 
EUR terjatev do kupcev in članov. 
V letu 2021 je bil dodatno oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 7.8750 EUR. 
Druge poslovne terjatve in terjatve do državnih inštitucij znašajo 75.925 EUR in predstavljajo 
terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (obveznost za del sofinanciranja plač 
za december 2021, na- kazilo v januarju 2022), terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje, terjatve 
do FURS za povračilo nakupa testov Covid-19 za december 2021. 
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PREGLED KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV: 

KRATKOROČNE POSLOVNE 
TERJATVE DO KUPCEV 

Stanje Stanje Indeks 
31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 

Kratkoročne poslovne terjatve do 
kupcev doma 

270.484 170.963 158 

Kratkoročne poslovne terjatve do 
tujine 

37.404 18.750 199 

Druge poslovne terjatve 300 415 72 
Popravek vrednosti terjatev do 
kupcev                               

-27.341 -24.654 110 

Skupaj kratkoročne poslovne 
terjatve 

280.847 165.474 169 

 

GIBANJE POPRAVKOV VREDNOSTI KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO KUPCEV: 

GIBANJE POPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROČNIH POSL. TERJATEV DO 
KUPCEV 

Popravek vrednosti 

Stanje 1. 1. 2021 24.654 

Povečanja 2.765 

Zmanjšanja 78 

Stanje 31. 12. 2021 27.341 

 
Povečanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev v letu 2021 je posledica oslabitve terjatev 
do klubov oz. društev v stečaju, prisilni poravnavi in tistih, ki so prenehali z delovanjem. 
 
Starostna struktura terjatev do kupcev glede na zapadlost na dan 31. 12. 2021 (z upoštevanimi 
oblikovanimi popravki): 

RAZČLENITEV TERJATEV DO KUPCEV PO ZAPADLOSTI NA DAN 31.12.2021 

NEZAPADLE 
            ZAPADLE 

do 30 dni 31-60 dni 61-90 dni 91-180 dni nad 181 dni Skupaj 

147.529 112.492 7.311 2.439 9.210 28.605 307.586 

 
Denarna sredstva 
OZS ne posluje z gotovino, zato tudi nima gotovinske blagajne. 
OZS je imela na dan 31.12.2021 na edinem poslovnem računu, odprtem pri SBERBANK d.d., 
denarna sredstva v višini 73.812 EUR. 
 

DENARNA SREDSTVA 
Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 
Denarna sredstva na TRR 73.812 40.249 183 

SKUPAJ 73.812 40.249 183 
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OZS je v letu 2021 zaprla poslovni račun pri banki NOVA KBM d.d. Maribor. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
OZS je oblikovala kratkoročne časovne razmejitve v višini 8.000 EUR za kratkoročno odložene 
stroške za vnaprej plačano najemnino igrišča za odbojko na mivki. 
Kratkoročno nezaračunani prihodki v višini 17.973 EUR predstavljajo še nezaračunane 
pogodbene zneske iz naslova izvajanja športnih aktivnosti. 
 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 1. 12. 2020 21/20 

Kratkoročni odloženi stroški 8.000 8.427 464 

Kratkoročno nezaračunani prihodki 17.973 59.626 552 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 25.973 68.053 477 

 
Sklad 
V primerjavi s preteklim letom se je višina sklada znižala zaradi pripoznanega presežka 
odhodkov nad prihodki v letu 2021. 
Društveni sklad je ob koncu poslovnega leta 2021 pozitiven in znaša 175.562 EUR. 
 

SKLAD 
Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 

Društveni sklad -175.762 -152.883 114 

 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
OZS na bilančni presečni dan nima oblikovanih rezervacij. OZS ima na bilančni presečni dan 
oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejeti račun Društva odbojkarskih 
trenerjev Slovenije v višini 3.688 EUR. 
 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 
Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.688 3.688 100 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

3.688 3.688 100 

 
GIBANJE REZERVACIJ IN DOLGOROČNIH PČR 

Stanje 1. 1. 2021 3.688 

Povečanja 0 

Zmanjšanja 0 

Stanje 31. 12. 2021 3.688 
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Kratkoročne finančne obveznosti 

Kratkoročne finančne obveznosti v višini 2.525 EUR predstavljajo plačila obveznosti za 
obročno plačilo telefonskih aparatov. 
 

STANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2021: 
KRATKOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.525 5.043 50 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
OZS v bilanci stanja izkazuje kratkoročne poslovne obveznosti v višini 660.995 EUR, kar je 97 
% več kot v preteklem obdobju predvsem zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev, obveznosti 
za nagrade igralcem, ki so bile izplačane v letu 2022 in obveznosti do klubov za povračilo 
stroškov testiranja. Kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do 
dobaviteljev v višini 405.294 EUR.  
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo: 

•  obveznost do zaposlencev v višini 32.334 EUR (obveznost za izplačilo plač in nadomestil 
zaposlenim za mesec december 2021, izplačilo v januarju 2022); 

•  obveznost do FURS v višini 2.347 EUR iz naslova dohodnine za december; 
•  dolg do klubov 19.789 EUR za testiranje COVID za mesec december 2021; 
•  ostale obveznosti v višini 201.308 EUR (obveznosti za izplačilo nagrad igralcem). 

 
STANJE KRATKOROČNIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2021: 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 
Obveznosti do dobaviteljev 404.661 180.463 224 

Obveznost do zaposlencev 32.334 17.577 184 

Obveznost do FURS 2.347 14.673 15 
Obveznosti za tuj račun 19.789 354 559 
Ostale obveznosti 201.307 130.518 154 
Kratkoročne poslovne obveznosti 660.348 343.585 192 

 

Na presečni dan ima OZS 147.288 EUR nezapadlih obveznosti do dobaviteljev, kar predstavlja  
36 % vseh obveznosti do dobaviteljev. 
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STAROSTNA STRUKTURA OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV NA DAN 31. 12. 2021: 
RAZČLENITEV OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV PO ZAPADLOSTI NA DAN 31. 12. 2021 

Nezapadle 
Zapadle    

do 30 dni 31-60 dni 61-90 dni 91-180 dni nad 181 
dni 

Skupaj 

147.288 43.632 48.184 26.603 67.799 71.155 404.661 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
OZS je v obravnavanem obdobju razmejila prihodke iz naslova prijavnin za sezono 2021/2022 
ter prihodke iz naslova sponzorskih pogodb, ki se nanašajo na sezono 2021/2022. Kratkoročno 
vračunani stroški predstavljajo stroške najema programa za vodenje statistike v živo.  
 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

Stanje Stanje Indeks 

31. 12. 2021 31. 12. 2020 21/20 

Kratkoročno odloženih prihodkov 25.510 152.362 16 

Kratkoročno vračunani stroški -3.611 -6.150 59 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 21.899 158.512 14 

 
Zunajbilančne obveznosti 
OZS na dan 31.12.2021 nima zunajbilančnih obveznosti  
 
RAZKRITJA POSAMEZNIH POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
Čisti prihodki od prodaje 
OZS pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov: 

• članarine; 
• na javnih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Sloveniji ter Olimpijskega komiteja Slovenije Združenje športnih zvez; 
• iz sponzorskih in donatorskih sredstev; 
• iz lastne dejavnosti; 
• iz drugih virov. 

 
Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 1.695.283 EUR in so se v primerjavi s preteklim 
letom povečali kar za 95 %, saj se je situacija s »Covid-19« umirila. 
Največji delež med prihodki še vedno zavzemajo prihodki od opravljanja dejavnosti 
(prijavnine, prestopi, domači in mednarodni,….) v višini 799.076 EUR ali 47% čistih prihodkov 
od prodaje. Prihodki od sponzoriranja in oglaševanja so v letu 2021 znašali 408.278 EUR, kar 
je 29 % več kot v preteklem letu. 
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ČISTI PRIHODKI od prodaje Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Prihodki od prodaje storitev 799.076 169.733 470 

Prihodki od prodaje vstopnic 2.502 0 0 

Prihodki od sponzoriranja, oglaševanja … 408.278 316.475 129 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.209.856 486.208 195 
 

Drugi poslovni povezani s  poslovnimi učinki (subvencije, regresi,…) 
Drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki zajemajo prihodke klubov za subvencijo 
trenerjek, ki delujejo v klubih, pomoč države ob epidemiji COVID 19,…. 
 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI POVEZANI 
S POSLOVNIMI UČINKI 

Leto 2021 Leto 2020 Indeks 
21/20 

Subvencija plač trenerjev 56.959 50.067 113 

Subvencije mednarodnih organizacij 45.517 0 0 

Pritožbena taksa 100 0 0 

Odpisi prejšnjih let   39.186 0 

Končni poračun DDV   44.372 0 

Zaloga   1.240 0 

Subvencija za COVID 165.571 26.216 631 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI POVEZANI S 
POSLOVNIMI UČINKI 

268.147 161.081 166 

 
Drugi poslovni prihodki 
Drugi poslovni prihodki zajemajo dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev; dotacije 
iz drugih fundacij, skladov in ustanov; donacije drugih pravnih in fizičnih oseb; članarine in 
prispevki članov ter ostale poslovne prihodke. Drugi poslovni prihodki so bili v letu 2021 za 
49% višji kot v preteklem obdobju zaradi višjih dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev 
ter povračil za teste Covid-19. 
 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Dotacije iz proračunskih sredstev, fundacij… 831.305 570.613 145 

Dotacija za programe EU 17.823 53.258 33 

Donacija 12.545 9.498 132 

Članarina 8.900 45.549 19 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 870.573 678.918 128 

 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih virov v višini 831.305 EUR se nanašajo na prihodke, 
ki jih je OZS pridobila na javnih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz 
naslova sofinanciranja letnega programa športa na državni ravni v republiki Sloveniji ter 
razvoja kadrov v športu, na razpisu Fundacije za financiranje športnih organizacij v republiki 
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Sloveniji iz naslova sofinanciranja športnih programov košarke, Olimpijskega komiteja 
Slovenije Združenje športnih zvez iz naslova sofinanciranja priprav na mednarodnih športnih 
tekmovanjih v košarki in JZ Planica. 
 
Pridobitna in nepridobitna dejavnost 
V skladu s »Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti« pri zavezancu iz 
9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je ustanovljen za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti je dejavnost pridobitna, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev: 
1.  Dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 
2.  Zavezanec z njenim opravljanjem konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po 

ZDDPO-2. Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti se štejejo zlasti: 
•  donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi 

oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih 
in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, 
katerih kupci so te osebe; 

•  članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov 
zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, 
da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali 
plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam; 

•  volila in dediščine; 
•  prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 

zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
V skladu s »Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti«, OZS izračuna 
odstotek prihodkov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo v poslovnem letu. 
 
V letu 2021 je višina prihodkov iz nepridobitne dejavnosti znašala 1.036.144 EUR, kar 
predstavlja 43 % vseh ustvarjenih prihodkov iz poslovanja. Med nepridobitno dejavnost OZS 
upošteva: 
•  prihodke iz naslova dotacij proračunskih in drugih javnih sredstev; 
•  dotacije fundacij, skladov in ustanov; 
•  donacije fizičnih in pravnih oseb; 
•  članarine in prispevki članov; 
•  prihodke od prijavnin na tekmovanja OZS; 
•  prihodke klubov za uradne osebe na tekmovanjih, podeljenih pravic nastopa, licenc. 
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Prihodki iz pridobitne dejavnosti so v letu 2021 znašali 1.398.890 EUR, kar predstavlja 57,45 
% vseh ustvarjenih prihodkov. Med pridobitno dejavnost OZS upošteva: 
•  prihodke od sponzoriranja; 
•  prihodke od organizacije dogodkov; 
•  prihodke od prodaje vstopnic; 
•  prihodke od udeležbe na košarkarskih taborih; 
•  prihodke od storitev, ki niso vezani na nepridobitno dejavnost, za katero je bila OZS 

ustanovljena. 
 
Odstotek prihodkov iz pridobitne dejavnosti v višini 57,45 % je upoštevan pri izkazu 
poslovnega izida iz opravljanja pridobitne dejavnosti v letu 2021. Sodilo za razmejevanje 
stroškov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo temelji deloma na dejanskih stroških, ki 
so vezani na pridobitno dejavnost ter deloma na razmerju med prihodki pridobitne dejavnosti 
glede na celotne prihodke (34%), ki jih OZS ustvari v poslovnem letu. 
 
Stroški blaga, materiala in storitev 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 2.067.875 EUR in so bili v primerjavi 
s preteklim letom višji za 37% predvsem zaradi večjega obsega košarkarskih tekmovanj, 
dogodkov in projektov pod okriljem OZS ter udeležbe na olimpijskih igrah. 
 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

1. Nabavna vrednost prodanega materiala ter 
stroški porabljenega materiala 

137.862 220.039 63 

2. Stroški storitev 1.930.013 475.414 405 

SKUPAJ 2.067.875 695.453 297 

 
Stroški materiala se nanašajo na stroške goriva oz. energije, stroške materiala za delovanje 
OZS (drobni inventar, pisarniški material) ter stroške športne opreme vseh reprezentanc. 
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Pregled stroškov storitev po podrobnih postavkah: 
STROŠKI STORITEV Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Stroški storitve 891.417 230.241 387 

Transportne storitve 95.822 27.751 345 

Storitve v zvezi s vzdrževanjem 35.779 23.756 150 

Najemnine 166.911 94.710 170 

Povračila članom, zaposlencem, kilometrine… 17.453 6.156 283 

Stroški bančnih storitev in zavarovanj 35.237 9.956 353 

Intelektualne storitve, str.revizije, notarja… 202.679 63.850 317 

Stroški nastanitev, prehrane, reprezentance in 
oglaševanja 

61.702 8.004 770 

Stroški storitev fizičnih oseb 394.153 1.811 21764 

Ostali stroški storitev 28.858 9.178 314 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 1.930.013 475.414 405 

 
 

Stroški storitev so se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečali za 405 %. Največji 
porast stroškov beležimo pri stroških fizičnih oseb, kjer so stroški nagrad igralcev za osvojeno 
4 mesto v VNL in 2 mesto na Evropskem prvenstvu na Poljskem. Razlog povečanja stroškov je 
program reprezentanc, ki so bile v letu 2021 v pogonu vse, v letu 2020 pa ni bilo tekmovanj 
zaradi epidemije COVID. 
 
Stroški dela 
Stroški dela so se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom zvišali za 21 %. V letu 2020 so bili 
zaposleni v okviru programa Nacionalne Panožne Športne Šole za štiriletno obdobje 2020-
2024 od marca 2020 dalje, v letu 2021 pa vseh 12 mesecev. 
OZS je imela v letu 2021 povprečno število zaposlenih iz delovnih ur 23,40 (v letu 2020 pa 
21,11) . 
 

STROŠKI DELA Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Stroški plač 269.997 222.185 121 

Nadomestila plač zaposlenih 19.703 0 0 

Stroški pokojninskih zavarovanj 29.620 31.999 92 

Stroški drugih zavarovanj 46.938 35.999 130 

Stroški dela 366.258 290.183 126 

 

Odpisi vrednosti 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih predstavljajo oslabitve terjatev do 
klubov oz. društev v stečaju, prisilni poravnavi in tistih, ki so prenehali z delovanjem. 
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ODPISI VREDNOSTI V LETU 2021: 
ODPISI VREDNOSTI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 

2.765 21.022 13 

Amortizacija 10.320 9.999 103 

SKUPAJ 13.085 31.021 42 

 
AMORTIZACIJA V LETU 2021: 
AMORTIZACIJA Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.776 1.786 99 

Amortizacija opreme in naprav 8.544 8.213 104 

SKUPAJ 10.320 9.999 103 

 
Drugi poslovni odhodki 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo odhodke vezane na članarine, pristojbine, upravne 
takse, administrativne takse za igralce, sodne takse, izdatke za varstvo okolja ter provizije pri 
prodaji vstopnic. 
Drugi poslovni odhodki so v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom višji za 331 %. 
 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Drugi poslovni odhodki 7.009 2.116 331 

 
Finančni prihodki 
Finančni prihodki v letu 2021 znašajo 4.744 EUR in predstavljajo tečajne razlike. 
 

FINANČNI PRIHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.744 0 0 
SKUPAJ 4.744 0 0 
 
Finančni odhodki 
Finančni odhodki v vrednosti 950 EUR se nanašajo na obresti iz naslova prejetih posojil, 
obveznosti iz na- slova finančnega najema in zamudne obresti, ki jih poslovni partnerji 
zaračunavajo OZS zaradi nepravočasno poravnanih obveznosti. 
 

FINANČNI ODHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 470 1.651 34 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 36 6.019 6 

SKUPAJ 506 7.670 12 
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Drugi prihodki 
Drugi prihodki v višini 81.714 EUR predstavljajo prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki. 
 

DRUGI PRIHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Drugi prihodki 81.714 19.367 421 

 
Drugi odhodki 
Drugi odhodki predstavljajo odhodke po dokončnem obračunu neodbitnega deleža DDV za 
leto 2021, dane donacije ter davčno nepriznane odhodke. 
 

DRUGI ODHODKI Leto 2021 Leto 2020 Indeks 21/20 

Drugi odhodki 1.279 6.849 19 

 
 
Davek iz dobička 
Na osnovi obračuna davka od dohodka pravnih oseb v letu 2021 smo plačali davek v višini 
1.458 EUR in sicer od pridobitnih prihodkov, ki so znašali 1.398.890 EUR oz. 57,45 % vseh 
prihodkov leta 2021. 
 
Presežek odhodkov 
OZS je imela v poslovnem letu 2021 čisti presežek odhodkov nad prihodki v višini 22.879 EUR. 
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PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2022 
 

PLAN STROŠKOV   NAČRT 2022  
PROGRAMI REPREZENTANC - DVORANSKA 
ODBOJKA  

           1.120.000,00 €  

Članska moška reprezentanca                  450.000,00 €  
Članska ženska reprezentanca                 420.000,00 €  
Moška reprezentanca u17                      5.000,00 €  
Ženska reprezentanca u16                      5.000,00 €  
Moška reprezentanca u18                   60.000,00 €  
Ženska reprezentanca u17                   60.000,00 €  
Moška reprezentanca u20                   60.000,00 €  
Ženska reprezentanca u19                    60.000,00 €  
ORGANIZACIJA DOGODKOV            1.755.000,00 €  
Srebrna evropska liga za ženske                  100.000,00 €  
Svetovno prvenstvo za moške 2022                  980.000,00 €  
Cev super finals liga prvakov 2022                  500.000,00 €  
Kvalifikacije za eurovolley 2023 ženske                    75.000,00 €  
Kvalifikacija za ep u19 ženske                    15.000,00 €  
Turnir v odbojki na mivki ljubljana 2022                    50.000,00 €  
Pripravljalni turnir člani pred sp                    30.000,00 €  
Programi mladi - tekmovanja, šole in kampi                       5.000,00 €  
DELOVANJE OZS                 495.000,00 €  
Materialni stroški, delovanje ozs                    70.000,00 €  
Stroški dela - zaposleni ozs                 230.000,00 €  
Stroški dela - zaposleni npšš                  150.000,00 €  
Stroški dela - razvoj kadrov                    25.000,00 €  
Računovodstvo                    10.000,00 €  
Marketing in pr                    10.000,00 €  
ODBOJKA NA MIVKI                    66.000,00 €  
Tekmovanja dp                       8.000,00 €  
Usposabljanje kadrov                       3.000,00 €  
Koordinator kom                       5.000,00 €  
Reprezentance                    50.000,00 €  
OSTALO                 115.000,00 €  
Državne odbojkarske lige + pokal slovenije                    50.000,00 €  
Slo klubi v cev pokalih                   50.000,00 €  
Testiranja covid19                   10.000,00 €  
Mednarodne aktivnosti                       5.000,00 €  
ODBOJKA NA SNEGU                      2.000,00 €  
ODBOJKA SEDE                    12.000,00 €  
SKUPAJ PREDVIDENI ODHODKI             3.565.000,00 €  
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PLAN PRIHODKOV  NAČRT 2022  
SPONZORJI                665.000,00 €  
Dvoranska odbojka                 550.000,00 €  
Odbojka na mivki                   20.000,00 €  
Turnir v odbojki na mivki ljubljana 2020                    50.000,00 €  
Sponzor oprema                   40.000,00 €  
Odbojka sede                      5.000,00 €  
Odbojka na snegu                           0   €  
SREDSTVA RS ZA PROGRAME                708.900,00 €  
Ministrstvo za šport                 350.000,00 €  
Fundacija za šport                 180.000,00 €  
Trenerji npšš                 150.000,00 €  
Trenerji - razvoj kadra                   25.000,00 €  
Zavod za šport planica                      3.900,00 €  
SREDSTVA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN 
KLUBOV  

               130.000,00 €  

Mednarodni transferji                   80.000,00 €  
Slo klubi v cev pokalih                   50.000,00 €  
PROJEKTI OZS            2.067.000,00 €  
Svetovno prvenstvo za moške 2022             1.300.000,00 €  
Cev super finals liga prvakov 2022                 500.000,00 €  
Članarine, takse klubi ozs                 170.000,00 €  
Mednarodni transferji                   80.000,00 €  
Članarine, takse bv                   15.000,00 €  
Prihodek prodaja artiklov                      2.000,00 €  
SKUPAJ PREDVIDENI PRIHODKI             3.570.900,00 €  

 
SOLDO:            5.900,00 € 
 
 
OCENA POSLOVANJA DRUŠTVA V PRIHODNOSTI LETO 2022 
 

Poslovanje OZS v letu 2022 je do konca marca izgledalo povsem v skladu z planom, ki 
smo ga naredili ob koncu leta 2021. Reprezentančne akcije članov in članic so bile znane, 
reprezentance mlajših (po dve reprezentanci fantov in deklet) pa so imele kvalifikacije za 
uvrstitev na Evropska prvenstva. Glede znane kvalitete evropske odbojke smo predvidevali 
uvrstitev na EP vsaj dveh reprezentanc. Sedaj vemo, da so se uvrstile vse štiri. To bo delno 
povečalo stroške pri njih. 

V marcu smo s strani evropske zveze CEV dobili ponudbo za organizacijo Super finala 
Lige prvakov v moški in ženski kategoriji. Bila je potrebna hitra reakcija. Ob obisku 
predsednika CEV smo se z Mestno občino Ljubljana dogovorili, da organizacijo sprejmemo. 
Finale je bil predviden za nedeljo 22.5.2022. Za organizacijo nam je preostalo dober mesec. 
Zaradi stroškov in prihodkov se bo bilančni znesek povečal za okoli 600.000,00 EUR 
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V aprilu pa je krovna odbojkarska organizacija na svetu FIVB zaradi znanih dogodkov 
v Ukrajini odvzela že dodeljeno organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki Rusiji. Ob 
vstopu Poljske kot nadomestni organizator so zaradi velikosti projekta povabili našo državo 
oz OZS. Po nekaj političnega usklajevanja je prišlo v juliju do končne potrditve organizacije 
Svetovnega prvenstva na Poljskem in v Sloveniji. Pri nas se bodo igrale 4 kvalifikacijske 
skupine s 16 reprezentancami, 4 tekme osmine finala in 2 tekmi četrtfinala. Tako bo 
prvenstvo potekalo od 26.8.2022 do 5.9.2022. Zaradi zelo kratkega časa za pripravo 
tekmovanja smo primorani uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za izvedbo. Žal se zaradi 
časovne stiske nismo uspeli pripraviti finančnega plana in smo primorani ponudbe 
sprejemati brez pogajanj. Pričakujemo za okoli 5.000.000,00 EUR stroškov in 5.300.000,00 
EUR prihodkov. S tem presežkom bi društveni sklad dvignili iz negativnega stanja in s tem 
poplačali odprte obveznosti (fee svetovni organizaciji je 3.000.000,00 EUR, ki jih bo pokrila 
država). 

Ostali naši programi ostajajo v okviru planov  za letošnje leto 
 

DOGODKI PO PO DATUMU BILANCE  
Po oddaji bilance ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivale na računovodske izkaze za 
poslovno leto 2021 
 
PODPIS LETNEGA POROČILA IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV ZA LETO KONČANO 
31.12.2021 
 
Predsednik zveza sem seznanjen z vsebino vseh sestavnih delov letnega poročila Odbojkarske 
zveza Slovenije za leto končano 31.12.2021. Z njim se strinjam in to potrjujem s svojim 
podpisom. 
 
Datum: 31.8.2022 
 
Podpis: Metod Ropret, predsednik 
 

 
 
 
 
 

MNENJE  REVIZORJA 
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