
POROČILO O DELU 

PREDSEDNIKA ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013 

Za nami je prvo celotno skupno leto. Malo časa je bilo na voljo za uvajanje v delo, ki ga resnici na ljubo, prej nisem 
dobro poznal. A vendar lahko rečem, da smo skupaj s sodelavci takoj pristopili k izpolnjevanju nalog, ki so bile pred nami. Vsak 
začetek je težak in tudi moj ali naš ni bil lahek. Zavedam se nalog, ki sem si jih zadal, oziroma ciljev, ki sem vam jih predstavil v 
svojem programu ob nastopu funkcije. Zavedal sem se tudi, no morda ne v celoti, razmer v katerih sem zvezo prevzel. V svojem 
letnem poročilu pa bom skušal predstaviti naše aktivnosti  v letu na vsaj nekaterih ključnih področjih oziroma sklopih.  

1. Finančno poslovanje: 

Leto 2013 je bilo izjemno intenzivno kar zadeva različnih reprezentančnih akcij. Želim poudariti, da smo kljub temu 
poslovno leto izpeljali pozitivno in to celo bolj kot kažejo bilančni rezultati, saj smo med letom sprejeli in poplačali (skladno s 
sklepom predsedstva) vrsto neevidentiranih  a upravičenih in priznanih preteklih obveznosti. Seveda s finančnim stanjem še ne 
moremo biti zadovoljni, smo pa uspeli obrniti trend in obenem trdno obvladovali stroške. Za popolno sanacijo potrebujemo 
skrbno in racionalno načrtovanje odhodkov tudi v prihodnje in vztrajanje pri sanacijskih zavezah skozi daljše časovno obdobje. 
Ob koncu leta smo opravili tudi revizijo poslovanja v letu 2013. Izsledke in ocene si lahko preberete v revizijskem poročilu. 

2. Reprezentančne aktivnosti: 

Kot rečeno smo v celoti izpeljali zastavljeni program. V številkah na kratko zgleda takole: 

Kadetinje:  93 dni (kvalifikacije EP, EP,EYOF, SP) 

Mladinke:   10 dni (kvalifikacije SP) 

Članice:      30 dni (mediteranske igre) 
 

Ženske reprezentance skupaj: 133 dni 

 

 Kadeti:    20 dni (kvalifikacije za EP in EP) 

 Člani: 73 dni (kvalifikacije SP, kvalifikacije EP in EP) 

Moški reprezentanci skupaj: 93 dni 

Večina ciljev je bila doseženih ali preseženih, morda pa smo kje pričakovali tudi več. Vendar menim, da moramo kot zveza 
ostati osredotočeni na zagotavljanje kvalitetnega in primerljivega vadbenega okolja ter zavezani trdemu delu tako na 
organizacijskem kot strokovnem področju, cilje pa zasledovati skozi daljše časovno obdobje. Tudi v letošnjem letu nas čaka 
vrsta reprezentančnih obveznosti, med drugim tudi nastopanje v evropski ligi, tako v moški kot ženski konkurenci. 

3. Odbojka na mivki:  

Gre za področje, ki je bilo v preteklosti ocenjeno kot zapostavljeno. V preteklem letu je so bila uspešno izvedena vsa državna 
prvenstva. Zavedamo pa se, da je potrebno te aktivnosti nadgraditi, ta šport bolje promovirati in izkoristiti njegove tekmovalne in 
marketinške potenciale. Zato smo se v letošnjem letu odločili organizirati dva velika dogodka. Kvalifikacije za OI (1.krog) v 
Portorožu ter mednarodni turnir v Ljubljani. Tekmovanji naj bi bili referenčna produkta za razširitev v serijo v prihodnjih letih. 

4. Odbojka sede: 

V letu 2013 smo se po pogovorih z vodilnimi odločili, da v okrilje krovne organizacije vključimo tudi to panogo. Osnovni motiv je 
seveda omogočiti tej panogi nemoteno delovanje in dostop do kandidatur ter virov sredstev, obenem povečati prepoznavnost in 
izboljšati pogoje za razvoj panoge. Prav tako pa je tovrstno ravnaje v skladu s priporočili in napotki tako OKS kot CEV. 

5. Klubska odbojka: 

Za nami je sezona, ki je bila, kar zadeva sistema tekmovanja, močno podrejena mednarodnim in reprezentančnim obveznostim. 
Skupaj s Strokovnim svetom in predstavniki  klubov poskušamo za naslednjo sezono najti primernejši, vzdržnejši in ustreznejši 
sistem tekmovanja. Zavedamo se, da preveliko število tekem  finančno obremenjuje klube, obenem pa so tekme ob delavnikih 
za publiko manj zanimive in posledično slabše obiskane. V prihodnje moramo skupaj s klubi poskušati povečati zanimivost in 
izenačenost tekem v prvenstvu. 



6. Delovanje pisarne OZS: 

Pisarna je bila v letu 2013 deležna delne reorganizacije poslovanja. Nekatere poslovne naloge so bile na novo uvedene, 
nekatere pa prerazporejene. Prav tako je bila izvedena reorganizacija delovnega časa. Pisarna vse svoje aktivnosti izvaja s 
štirimi zaposlenimi. Potrebno je poudariti, da se je obseg aktivnosti v zadnjem letu precej povečal. Pogrešam prisotnost 
strokovnega sodelavca za PR in marketing in v prihodnje bo na tem področju potreben preskok. Nujno bo tudi posodobiti in 
nadgraditi IT opremo. 

7. PR in marketing: 

Vsled velikega obsega mednarodnih aktivnosti naših reprezentanc je bila tudi naša medijska prisotnost in pojavnost obsežna. 
Tako je bilo v letu 2013 posredovanih preko 110 sporočil za javnost. Na TV SLO je bilo realiziranih 17 neposrednih prenosov, 
od tega 8 tekem reprezentanc, 9 tekem državnega prvenstva in pokala ter 6 tekem EP ostalih reprezentanc (prenosi tekem 
klubov v evropskih pokalih nis upoštevani). V naslednjem mesecu bo opravljena tudi analiza klipinga. V prihajajoči sezoni bomo 
v navezavi z eno izmed komercialnih televizij skušali organizirati prenos ene tekme ali vsaj reportaže na krog v 1DOL. K večji 
prepoznavnosti zveze bo gotovo prispevala tudi nova celostna grafična podoba zveze. 

8. Mednarodno delovanje: 

Predstavniki zveze smo redno izpolnjevali svoje mednarodne obveznosti. Del svojih mednarodnih aktivnosti smo usmerjali tudi v 
pripravo kandidature za eno od prihajajočih EP. V tem kontekstu je Slovenijo obiskal podpredsednik CEV in FIVB. Opravljeni so 
bili  tudi razgovori z resornim ministrstvom kandidatke za soorganizacijo.  

Povzetek: 

V letu 2013 je bilo izvedenih vrsta ali celo večina zastavljenih aktivnosti. Med drugim smo uspeli  reprezentanco in njene akcije 
razširiti po vsej državi in jih tako približati širšemu krogu klubov in publike. Seveda ostaja ena prednostih nalog povečanje 
deleža sponzorskih sredstev, za kar je nujno oblikovanje ustreznih produktov, saj v zaostrenih gospodarskih razmerah le to 
lahko prinese rezultat.  Pohvaliti moram delo komisij in predsedstva. Prav tako je posebna skupina uspešno pripravila nov statut 
zveze, izvedena je bila prenova grafične podobe. Zgledno smo sodelovali tako s sodniško kot trenersko organizacijo. 
Opravljenega je bilo še vrsto drugega manj vidnega a nič manj pomembnega dela. Nalog in izzivov pa nam seveda tudi v 
prihodnje ne bo zmanjkalo.  

Želim poudariti, da imam pri svojem delu vso podporo sodelavcev v pisarni OZS. Pomoči in podpore mi niste odrekli tudi 
predstavniki klubov in prijatelji, ki ste mi to ob kandidaturi obljubili. Le skupaj lahko to zvezo in ta šport dvignemo kamor si vsi ali 
skoraj vsi skupaj iskreno želimo.  

S športnimi pozdravi,  

        Odbojkarska zveza Slovenije 

         Predsednik 

        Metod Ropret 

Brezovica, 13.4.2014 

 

 

 

 

 

  


