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Zadeva: Poročilo o delu NADZORNEGA ODBORA OZS za obdobje od 

1.1.2013 – 31.12.2013 
 
 

 
Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) se je v letu 2013, v stalni sestavi g. Aleš Kušar, g. 
Miha Mačus in g. Gregor Kumer, sestal na treh sejah in sprejel 11 sklepov, ki so se nanašali 
predvsem na delovanje OZS in seznanitvijo z aktualno problematiko na OZS – poročila 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…) 
 
Prav tako smo kot NO OZS definirali način nadziranja delovanja OZS (preko vsebinskih in finančnih 
poročil), katere nam mora GS posredovati za vsako 3 mesečje. Zaradi objektivnih razlogov je pri 
zadnjem finančnem poročilu prišlo do zamude, zato pričakujemo, da bomo tudi ta poročila dobili  v 
najkrajšem možnem času. 
	  
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 kršitve, ki bi posledično pomenile kazensko ali odškodninsko odgovornost 
kršitelja.  
 
Na lanski skupščini smo kot NO OZS podali predlog o zmanjšanju številu komisij v okviru OZS. 
Predlog se je realiziral in naše mnenje je, da je stanje na tem področju v letu 2013 dosti boljše, saj 
so komisije letos bolj aktivne in zaznati je tudi večje sodelovanje med pisarno OZS in predstavniki 
komisij. 
 
Prav tako so bili realizirani tudi ostali sklepi, kateri so bili sprejeti na lanski skupščini OZS, med 
drugim se je tudi formirala komisija, ki je preučila vse prejete amandmaje, predloge in pobude, na 
podlagi katerih so se naredile spremembe Statuta OZS. 
 
Člani NO OZS smo bili, pred prihajajočo skupščino OZS za preteklo leto 2013, seznanjeni tudi z 
gradivom za skupščino, katere del so bili tudi računovodski izkazi OZS za leto 2013.  
 
Določeni podatki iz teh dokumentov so še vedno zaskrbljujoči  (kratkoročne poslovne in finančne 
obveznosti), zato predlagamo da Predsedstvo OZS na prihajajoči skupščini v svojem poročilu 
ponovno predstavi morebitne deviacije od sanacijskega programa (kako in kdaj se bo lahko 
nastalo situacijo saniralo), katerega je Predsedstvo OZS predstavilo na prejšnji skupščini. 
 
Kot NO OZS bi pohvalili delovanje Predsednika OZS, saj s svojim velikim angažiranjem uspeva 
ustvarjati vse bolj transparentno in urejeno sliko tekočega delovanja OZS, hkrati pa se je uspelo 
»popucati« večina netransparentnih zadev iz preteklega delovanja. Vsekakor je to žal imelo določen 
negativen finančen vidik na tekoče bilanco OZS, vendar je končni poslovni finančni rezultat še 
vedno pozitiven in kar je še pomembnejše; OZS je v letu 2013 uspela izpeljati celoten zastavljen 
vsebinski program (ligaški in reprezentančni) ter je pri tem še dvignila nivo kvalitete izvedbe. 
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Za leto 2014 so že pripravljeni plani izvajanja aktivnosti OZS in iz njih je razvidno, da se bo ta trend 
uspešnosti delovanja OZS nadaljeval tudi v prihodnje. 
 
V zvezi z zadnjo ugotovitvijo, pa bi ponovili ugotovitev iz lanskega poročila NO OZS in sicer, 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. 
 
Predlagamo, da se v stabiliziranje finančne situacije in izvedbo bodočih programov in dejavnosti 
OZS, po svojih zmožnostih, aktivneje vključijo tudi ustanovitelji OZS (klubi), kakor tudi tisti, ki so 
tesneje poslovno povezani s trenutnim oz. bodočim delovanjem OZS.  
 
 
 
 
Ljubljana, 05.04.2014 
 
 
 
Gregor Kumer, predsednik NO OZS 
 

 


