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Zadeva: POROČILO NADZORNEGA ODBORA  OZS za obdobje od skupščine 2012 
 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) se je v času po zadnji skupščini v juniju 2011, v 
stalni sestavi g. Horvat, g. Kušar in ga. Prešeren,  sestal na petih sejah in sprejel 75 
sklepov, ki se nanašajo predvsem na sprotno problematiko v delovanju OZS. Sklepi oz. 
naložene naloge se relativno sproti rešujejo.  

 
NO je občasno opravljal svoje delo tudi korespondenčno, pri čemer je šlo vselej in 

zgolj za zadeve posvetovalne narave s pisarno ter komisijami in odbori OZS, pri čemer se je 
zaradi fleksibilnosti pridobivalo na času. 

 
Pri nadzoru delovanja OZS, ki je temeljil na 25. Členu Statuta,  v obdobju od zadnje 

skupščine nismo opazili nepravilnosti, ki bi glede na naše razumevanje in vedenje pomenile 
hujše kršenje zakonodaje in Statuta OZS, pri čemer bi po naši presoji kršitelj lahko postal 
kazensko ali odškodninsko odgovoren zato predlagamo, da se sprejme finančno poročilo za 
leto 2011. Kljub zelo zahtevnim časom na gospodarskem področju in programsko 
(tekmovalno) zelo zahtevni sezoni je  zaznati tudi ugoden trend gibanja dolga OZS, saj se 
le ta zmanjšuje; sicer počasi a vztrajno. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da 
OZS kljub velikim naporom uspeva pokrivati tudi svoje tekoče obveznosti. Glede na 
ugotovljena dejstva predlaga NO skupščini, da se predsedstvu OZS in NO OZS podeli 
razrešnica za delo in naloge v letu 2011. 

 
Že v času pred zadnjo skupščino smo po kadrovski menjavi na mestu generalnega 

sekretarja zaznali pozitivne premike v smislu odnosov pisarne OZS do klubov, komisij in 
odborov ter medijev in širše javnosti. Stvari so se po zadnji skupščini nadaljevale, a je 
zagotovo še dosti neizkoriščenega potenciala, ki bi lahko z manjšimi organizacijskimi 
spremembami in decentralizacijo v odločanju, zlasti pri nalogah povsem operativne narave, 
prinesle še boljše in tudi bolj ažurno delovanje pisarne. 

 
Kot vsako leto ugotavljamo tudi tokrat, da so nekatere komisije in odbori neaktivni, s 

tem ne dajejo doprinosa OZS, še več, s tem ovirajo delo OZS. Člani odborov in komisij ne 
opravljajo svojih nalog glede na Statut in pravilnike OZS, ki so jih sprejeli prvič kot člani 
OZS, drugič pa kot kandidati za predsednike oz. člane komisij in odborov.  
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Pisarna OZS mora do skupščine pridobit poročila vseh odborov in komisij. 

Predsedniki odborov in komisij pa morajo poročati skupščini.  
 
Opažamo, da bo potrebno, da vloži predsedstvo zveze tudi nekoliko več energije v 

sodelovanje s komisijami in da to ne bo le ena od delovnih nalog generalnega sekretarja. 
Na drugi strani pa to pomeni tudi manjšo oteževalno okoliščino za komisije, ker bodo 
morale usklajevati termine sestankov, a drugače do pozitivnih premikov na tej zadevi ne 
bomo mogli priti. 

 
Na skupščini 2011 smo se uspeli poenotiti glede sprememb Statuta in Poslovnika o 

delovanju skupščine, ki sta bila potrebna dopolnitve glede na trenutno veljavno področno 
zakonodajo. Nato smo uspešno izvedli še priglasitev temeljnega akta na upravni enoti 
Ljubljana. Še vedno pa čaka na prepotrebno posodobitev večine pravilnikov OZS, ki pa se 
ne nanašajo na tekmovanja.  

 
Med pregledom delovanja OZS smo ponovno ugotovili tudi nepravilnosti, ki izhajajo 

iz izvajanja Poslovnika o delu organov OZS. Vsi organi OZS ne obveščajo svojih članov o 
sklicih sej (2.člen), ne pošiljajo članom zapisnikov svojih sej (5.člen) in v zapisnikih ne 
označujejo sprejetih sklepov skladno z zahtevami pravilnika (6.člen). NO zahteva, da se 
Poslovnik o delu organov dosledno izvaja in da njegovo izvajanje nadzira pisarna OZS, po 
potrebi pa tudi nudi pomoč pri oblikovanju dokumentov (zapisnikov, sklepov, …) 
posameznih organov. Hkrati pa predlagamo, da se na internetu zagotovi prostor »zaprtega 
tipa«, do katerega bi lahko dostopali člani z gesli in na katerem bi se ažurno objavljali sklici 
sej in zapisniki skladno s tem Poslovnikom. 

 
Kljub opozorilu v predhodnem letnem poročilu NO OZS člani le-tega še vedno 

ugotavljamo, da OZS dela premalo na področju športa mladih, glede na ostale vodilne 
panožne zveze. Sistemske aktivnosti na področju športa mladih ne prinašajo samo 
dolgoročno dobre rezultate in razvoj panoge, temveč je trenutno to tudi eden od načinov, 
preko katerega si druge panožne zveze zagotavljajo tudi izdatna dodatna državna in 
evropska finančna sredstva. Dosti neizkoriščenih možnosti za financiranje projektov športa 
mladih je tudi pri različnih programih in razpisih CEVa in FIVBja. Pristojne komisije se 
morajo v tej smeri bolj aktivno vključevati in pridobivati informacije o možnostih ter 
podajati predloge programov generalnemu sekretarju in predsedstvu. 
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Marketing v športu je tudi eden od segmentov, kjer OZS precej zaostaja za ostalimi 

vodilnimi panožnimi zvezami v Sloveniji. Zagotovo je to prvotna naloga predsedstva, da 
skupaj s strokovnjaki zastavi srednjeročno ali pa projektno marketinško strategijo, ki bi OZS 
postavila ob bok ostalim primerljivim športnim panogam v državi.  

 
Glede na igralske potenciale, ki jih imamo, je nujno potrebno pričeti načrtno graditi 

tudi na medijski prepoznavnosti reprezentančnega dresa in odbojke kot športa. Poiskati je 
potrebno atraktivne pristope za vse večjo prisotnost v medijskem prostoru.    

 
Glede na dogajanja v ostalih vodilnih športnih panogah v državi in tudi v 

mednarodnem merilu ocenjujemo, da je potrebno vzpostaviti bolj pristen odnos med 
celotnim vodstvom zveze in športniki ter zagotoviti večjo prisotnost članov predsedstva na 
reprezentančnih aktivnostih, kakor tudi selektorjev in njihovih pomočnikov na aktivnostih 
mlajših reprezentančnih vrst. Zagotovo je potrebno vzpostaviti tudi boljšo komunikacijo 
med celotnim predsedstvom in pisarno OZS. Predsednik mora zagotoviti vsaj periodne 
sestanke predsedstva.  
  
Projekt uvedbe »DATA PROJECT« ocenjujemo kot zelo pozitivnega, čeravno se je z 
uvajanjem pričelo relativno pozno in ga nekateri klubi niso vzeli resno. Projekt je zagotovo 
doprinesel k ažurnosti podatkov, kar pa je v današnji dobi ključnega pomena. 
  

Pozitivno ocenjujemo tudi pristop do projektov reprezentančnih selekcij, s katerim se 
pred vsakim projektom posamezne selekcije natančno ve, kakšen je načrt za določeno 
aktivnost, kakšni so predvideni stroški, kakšne so predvidene morebitne stimulacije, itd. Ta 
segment dela je potrebno nadgraditi z doslednim izvajanjem zastavljenih programov in ne 
dopuščati odstopanj oz. sprememb planov v zadnjem trenutku. Doslednost izvajanja mora 
nujno na prvem mestu podpreti vodstvo OZS, s predsedstvom in direktorjem na čelu. 

 
Na mednarodnem področju je OZS po zaslugi naših reprezentančnih dvoranskih 

selekcij v zadnjem obdobju naredila velik korak naprej, kar pa je potegnilo za sabo velik 
organizacijski in finančni zalogaj. Po skupščini v letu 2011 smo se na mednarodni sceni 
pojavili najprej s kadetinjami na EP v Turčiji, nato je sledilo EP za člane na Dunaju in za 
tem še kvalifikacijski turnir za OI2012 v Osjeku. V letu 2012 pa smo imeli kvalifikacije za EP 
kadetinj in mladink, drugi krog kvalifikacij za OI 2012 v Sofiji, priprave članic v ZDA. Pred 
nami pa sta še kvalifikacijska turnirja članic in članov za nastop na EP 2013. Vsi ti nastopi 
so postavili Slovensko odbojko na precej bolj prepoznavno mesto kot je to bilo poprej.  
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Če so naši športniki naredili veliko za prepoznavnost Slovenske odbojke je nekoliko 

manj uspešna OZS pri svojem vključevanju in aktivnem delovanju v krovni panožni 
organizaciji v Evropi, ki je ravno tako en del »ratinga« zveze v mednarodnem prostoru.  Z 
aktivnejšim delovanjem zveze v organih in komisijah CEVa bi se zagotovo lahko izognili 
kakšni od nesmiselnih obveznosti manjših zvez (npr.: v kolikor je eni manjši zvezi dodeljena 
izvedba enega turnirja, se le ta lahko izključi iz izvedbe nekega drugega turnirja, itd.)  
 
 Ogromno neizkoriščenega potenciala je tudi v odbojki na mivki, ki je v svetu pravi hit 
in skorajda tudi tržna niša, skozi katero panožne zveze spretno pridobivajo na ugledu in 
polnijo svoje proračune. OZS se mora opredeliti glede odbojke na mivki in postaviti jasne 
cilje, kam želimo in kaj hočemo.  
  

Nedopustno je, da za tako popularen in v svetu precej donosno športno panogo  na 
nivoju države nimamo  jasno zastavljenih ciljev, jasno izdelanih usmeritev in programov, ter 
da ne zmoremo zgraditi selekcioniranja reprezentančnega kadra, kljub dejstvu, da so 
nekateri posamezniki v mlajših kategorijah povsem konkurenčni na mednarodni ravni, 
čeravno nimajo niti približno takšnih pogojev za delo kot njihova konkurenca. 

 
Predpogoj za izkoriščanje tega potenciala pa je izključno na predsedstvo OZS, ki bo 

moralo zelo hitro postaviti jasno shemo delovanja odbojke na mivki, postaviti smernice in 
cilje odbojke na mivki ter zagotoviti minimum finančnih sredstev za zagon in delovanje. 
Pričeti je potrebno namensko tržiti odbojko na mivki in pridobljena sredstva tudi strogo 
namensko vlagati ter meriti učinke vlaganja. Zaradi situacije na trgu bo v danem trenutku 
zagotovo še najlažji način, da se prične z namenskimi projekti in se nato preide v sistem in 
odbojko na mivki kot celoto. OZS se bo morala opredeliti tudi o tem, ali se bo iskal 
koncesionar ali pa bo dela in naloge prevzela zveza. Negorovost in nedorečenost ne vodita 
nikakor. 

 
Komisija odbojke na mivki je bila postavljena in dela dosledno in povsem skladno s 

postavljenimi pravilniki. Na predsedstvu pa je,  da oceni ali se je pokazalo, da je smer 
pravilna in primerljiva z ostalimi v Evropi, ki so na podobnem nivoju, ali pa bo potrebno 
postaviti nove smernice in dopolniti pravila.    
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Ne more nam biti v ponos, da imamo dejansko samo en igralski par, ki se udeležuje 

mednarodnih turnirjev in da v pravem pomenu besede sploh nimamo sistema 
selekcioniranja reprezentantov odbojke na mivki. Kljub tem dejstvom pa smo se uspeli 
uvrstiti v tretji krog kvalifikacij za nastop na OI2012 v Londonu, kar nam pove, da trenuten 
igralski potencial je in da ga je potrebno le pravilno voditi. 

 
Ker je šport kljub vsemu vendarle statistika zmag in porazov in ker smo v zaključku 

že nekaj let lahko izpostavili nekaj pozitivnega menimo, da je prav, da se na klubskem 
nivoju izpostavijo rezultati igralk Nove KBM Branika, ki so aktualne državne, pokalne in 
srednjeevropske prvakinje. Na reprezentančni ravni smo zagotovo lahko ponosni na 
uvrstitev moških v drugi krog kvalifikacij za nastop na OI2012, saj so bili edina športna 
ekipa v državi, ki  se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog. Zagotovo je potrebno izpostaviti 
tudi sedmo mesto mladink na EP v Turčiji, kar je eden najboljših rezultatov baše 
reprezentančne odbojke. Ocenjujemo, da je povsem na mestu, da se izpostavi tudi uspeh 
reprezentance sedeče odbojke, ki se je uvrstila na turnir paraolimpijske igre v Londonu in 
dosegla končno šesto mesto. 
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