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Poročilo NADZORNEGA ODBORA OZS za leto 2017 
 

 
 

Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) je v letu 2017 in v delu leta 2018 opravljal nadzorno in 
svetovalno vlogo v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki izhajajo iz Statuta OZS.   
 
Predsednik NO OZS je z osebnimi kontakti in pisno korespondenco redno komuniciral s pisarno 
(generalnim sekretarjem) in predsednikom OZS, najmanj eden od naših članov se je redno udeleževal 
sej Predsedstva OZS.  
 
Tekoče in ažurno spremljanje delovanja predsedstva, pisarne in organov OZS (izboljšanje obveščanja 
NO OZS, članov predsedstva, pomoč pri pripravi predlogov sklepov in sprememb Statuta ter 
Pravilnikov OZS, usmeritve pri pripravi pomembnejših odločitev…) smo z zahtevo za pripravo 3 
mesečnih (finančnih in vsebinskih) poročil skušali spraviti na še višji nivo, naša prizadevanja so že 
obrodila sadove.  
 
Pomislek avtorja tega poročila: (prekoračitev pristojnosti NO OZS/preobremenitev zaposlenih/šum v 
komunikaciji) – potrebno postaviti na višji nivo, naš skupni cilj je še boljše delovanje OZS. 
 
Pri spremljanju, svetovanju in nadzoru delovanja OZS in vseh njenih organov nismo opazili 
nepravilnosti, ki bi pomenile večje kršitve ali delovanje v nasprotju s Statutom OZS in veljavno 
zakonodajo. Za kasnejši termin skupščine OZS obstajajo utemeljeni poslovni razlogi (obrazložitev na 
predsedstvu OZS in današnji seji skupščine OZS bo priloga temu poročilu), odgovornost za zamudo in 
opravičilo članom je v celoti prevzelo predsedstvo (predsednik) OZS. 
 
Članske evidence so ažurne in urejene, plačevanje članarin teče po ustaljenih postopkih. 
Finančna poročila (računovodski izkazi in poročila za leto 2017) so bila pripravljena in oddana 
pravočasno in v skladu z računovodskimi standardi. 
 
Na pravilno in v skladu s sprejetimi cilji/finančnimi zmožnostmi, delovanje OZS in ustrezen in pošten 
prikaz poslovanja v dokumentaciji OZS, kažejo tudi izsledki revizije, ki jo je za leto 2017 (zakonsko 
predpisana pri prihodkih nad 1.000.000 eur) izvedla zunanja revizijska hiša.  
Revizijsko poročilo je priloga poslovnemu poročilu za leto 2017. 
  
 
NO OZS je pregledal letno poročilo 2017 in bilanci za 2017, ki jih je pripravila računovodska služba 
OZS. Povečanje prihodkov je izjemno, povečani odhodki pa so neizbežna posledica sprejetih in 
izvedenih, obsežnejših programov in dejavnosti OZS. Negativni finančni izid je v največji meri 
posledica organizacije SP za članice do 23 let v Ljubljani (zmanjšane možnosti trženja) in nastopa 
(zmage) v stroškovno zelo zahtevni B Svetovni Ligi in kasnejše nekorektne izločitve naše moške 
reprezentance iz elitne skupine A Svetovne lige s strani FIVB. Delna rešitev tega problema se že 
nakazuje v letu 2018.  
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Pomembno, je, da sta negativni finančni izid, skupaj z negativnim društvenim skladom (ne vpliva na 
bilančno stanje) obvladljiva, pod nadzorom in da ima predsedstvo jasen in izvedljiv načrt izhoda iz te 
situacije do konca leta 2019. Upamo le, da je tekoče delovanje OZS in izvajanje programov, predvsem 
za predsednika in generalnega sekretarja ter zaposlene, še znosno (nista ogrožena kvaliteta in 
motivacija) zaradi stalnih pritiskov po poravnavi zapadlih obveznosti, ki jih je na dolgi rok potrebno 
poravnati, obenem pa skrbeti za redna plačila tekočih obveznosti.    
 
 
Pri spremljanju delovanja predsedstva OZS, še posebej na področju pridobivanja virov finančnih 
sredstev oz. poslovnih koristi, ugotavljamo, da so nekateri člani predsedstva OZS premalo ali povsem 
neaktivni in da je v tem segmentu delovanja OZS preveliko breme padlo na ramena predsednika OZS 
in še nekaterih posameznikov. V naših ambicijah imamo ob vseh uspehih še ogromno (skritih) 
notranjih rezerv. Morda bi bilo ob pripravi planov delovanja v bodoče smotrno bolj realno oceniti naše 
realne zmožnosti in jih uskladiti z našimi ambicijami.   
 
Za leto 2018 so sicer že bili pripravljeni in (v večjem delu tudi že izvedeni) plani izvajanja programov 
in dejavnosti OZS in iz njih je razvidno, da so naravnani razvojno ambiciozno in v smeri finančne 
stabilizacije OZS, ki se bo (načrtovano) približala pokritju odprtih obveznosti in negativnega 
društvenega sklada do konca leta 2019, ko bomo organizatorji EP za člane.  
 
Nekatere ugotovitve in opažanja (pobude), ki jih v razmislek, za učinkovitejše, boljše in manj stresno 
delovanje, s pogledom v (svetlo) prihodnost podajamo predsedstvu in skupščini OZS : 

- Izdelava 3 mesečnih (finančnih in vsebinskih poročil za predsedstvo in NO OZS (v skladu z dogovorom). 
- Dogovor o obliki in načinu rednega osebnega »nadzora« (fiksen termin v mesecu, pisarna OZS). 
- Udeležba vsaj 1 člana NO OZS na sejah predsedstva OZS in drugih pomembnih dogodkih OZS. 
- Prevetritev in posodobitev neživljenjskih in zastarelih delov Statuta OZS in ostalih Pravilnikov OZS. 
- Priprava smernic delovanja do leta 2025 (začrtati cilje in pot). 
- Priprava dolgoročne strategije razvoja panoge, OZS, klubov, lig, igralcev/alk, trenerjev, sodnikov. 
- V tem sklopu še posebej pomembno: nadaljevati, povečati aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju in 

boljšemu delovanju klubov ter razvoju in dvigovanju kvalitete državnih lig. 
- Temu in nalogam, ki nas čakajo že v letu 2019 ustrezno okrepiti kadrovske potenciale.  
- Drugo (po predlogu predsednika OZS in Skupščine OZS). 

 
Z navedenimi ugotovitvami, opažanji, predlogi in pobudami predlagamo Skupščini OZS, da sprejme 
(potrdi) poročila in programe dela, ki so jih pripravili predsedstvo in organi OZS. 
 
Predlagamo Skupščini OZS, da čestita predsedstvu OZS in vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tako 
zahtevnih programov dejavnosti OZS doslej in jih podpre pri načrtih za nadaljnji razvoj slovenske 
odbojke, pri tem pa naj se vsak od nas (najprej sam pri sebi in nato v svojem lokalnem okolju in nato 
širše…) ozre za trenutek na prehojeno pot in se potem napoti k ciljem, ki nas čakajo v naslednjih letih. 
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Pripravil: Aleš Kušar, član NO OZS 
 
Miha Mačus, predsednik NO OZS 


