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Zadeva: Poročilo o delu NADZORNEGA ODBORA OZS za obdobje od 
6.11.2012 – 31.12.2012 

 
 
 

Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) se je, v času po zadnji skupščini OZS v novembru 
2012, v stalni sestavi g. Aleš Kušar, g. Miha Mačus in g. Gregor Kumer, sestal na eni seji in sprejel 
3 sklepe, ki so se nanašali predvsem na delovanje NO OZS in seznanitvijo z aktualno problematiko 
na OZS – poročilo GS. 
 
Vsaj eden od naših članov se je vedno udeležil tudi sestankov Predsedstva OZS, s tem smo si v 
NO OZS zagotovil tekoče in ažurno spremljanje delovanja predsedstva, pisarne in organov OZS 
(izboljšanje obveščanja, pomoč pri pripravi predlogov sklepov in sprememb Statuta ter Pravilnikov 
OZS, usmeritve pri pripravi pomembnejših odločitev…) 
	  
Pri nadzoru nad delovanjem OZS in vseh njenih organov, v navedenem času, nismo opazili 
nepravilnosti, ki bi glede na naše vedenje in razumevanje statuta OZS ter ostale zakonodaje na tem 
področju, pomenile hujše kršitve, ki bi posledično pomenile kazensko ali odškodninsko odgovornost 
kršitelja.  
 
Kot že tudi naši predhodniki tudi sedaj aktualni člani NO OZS ugotavljamo, da so nekatere komisije 
oz. odbori neaktivni, kar pomeni, da ne izpolnjujejo poslanstva, kateri jim je dan v skladu s statutom 
in sprejetimi pravilniki OZS (določena poročila še vedno manjkajo). 
 
Skladno z zgornjo ugotovitvijo predlagamo, da pisarna OZS pregleda delovanje in doprinos 
posameznih komisij oz. odborov  (za zadnje 2 – 3 leta) ter na podlagi le tega pripravi argumentiran 
predlog o združevanju oz. ukinitvi določenih komisij oz. odborov. Predlog naj se predstavi in v 
glasovanje poda na prihajajoči skupščini OZS za leto 2012.  
 
Prav tako predlagamo (zaradi večje transparentnosti in medsebojnega usklajevanja med 
komisijami), da se na spletni strani OZS čim prej vzpostavi portal, na katerem bodo objavljeni vsi 
zapisniki, člani OZS pa bodo imeli dostop do portala z geslom. Sklep NO-2013/004 
 
Člani NO OZS smo bili pred prihajajočo skupščino OZS seznanjeni tudi z predlaganimi 
spremembami statuta (spremembe Statuta OZS so pripravljene z namenom boljšega in 
ažurnejšega delovanja OZS) in gradivom za skupščino, katere del so bili tudi računovodski izkazi 
OZS za leto 2012.  
Določeni podatki iz teh dokumentov so zelo skrb vzbujajoči (kratkoročne poslovne in finančne 
obveznosti), zato predlagamo da Predsedstvo OZS na prihajajoči skupščini, vsaj na grobo 
predstavi program, kako in kdaj bi lahko nastalo situacijo sanirali.  
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V delovanju OZS je bilo v preteklem obdobju zaznati kar nekaj kritičnih točk, katere pa je aktualno 
predsedstvo OZS pravilno ocenilo in jim dalo primerno težo, tako da lahko v kratkem pričakujemo 
premike na bolje. Naj tu omenimo predvsem: 

- Mlajše reprezentančne selekcije 
- Odbojka na mivki 
- Prepoznavnost OZS in reprezentančnih selekcij 
- Marketing v športu  

 
V zvezi z zadnjo ugotovitvijo, pa bi poudarili, da je nalog res veliko in da bo potrebno za posamezni 
segment določiti nosilca določene aktivnosti tudi znotraj Predsedstva OZS. Skratka tudi posamezni 
člani predsedstva OZS (in ne samo predsednik) se bodo morali bolj aktivno vključiti v samo izvedbo 
dogovorjene naloge in prevzeti svoj del odgovornosti. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 30.03.2013 
 
 
 
Gregor Kumer, predsednik NO OZS 


