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1. POSLOVNO POROČILO 

1.1 PREDSTAVITEV 

Odbojkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju OZS) je prostovoljna zveza društev, katerih 
dejavnost je športna igra odbojka. OZS je ustanovljena s ciljem pospeševanja razvoja 
odbojke v Republiki Sloveniji in v ta namen organizira in izvaja sporazumno dogovorjene 
akcije v odbojki na območju Republike Slovenije.  

OZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljevanju 
OKS), Federation Internationale de Volleyball (v nadaljevanju FIVB), Confederation 
Europeenne de Volleyball (v nadaljevanju CEV) in Middle European Volleyball Zonal 
Assotiation (v nadaljevanju MEVZA). OZS upošteva statut, pravila, pravilnike in odločitve 
FIVB, CEV in MEVZA in v skladu z njimi usklajuje svoje akte.  

OZS je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami zakona o društvih kot 
zveza društev vpisana v register društev. Sedež OZS je Ljubljana.  Naslov sedeža OZS je 
Celovška c. 25, 1000 Ljubljana. O spremembi naslova sedeža odloča predsedstvo s sklepom.  

OZS ima svoj znak in pečat. Znak OZS je stilizirana odbojkarska žoga v obliki srca v modri in 
zeleni barvi s črno obrobo segmentov. Pod znakom je akronim  OZS, zapisan z velikimi 
črkami, pod akronimom pa sta z velikimi črkami napisa Odbojkarska zveza Slovenije in 
Volleyball Federation of Slovenia. Znak ima tudi svojo horizontalno pojavnost, ki jo določa 
Pravilnik celostne grafične podobe. Pečat OZS je enobarvna izvedba znaka OZS, brez črnih 
obrob na modrem in zelenem segmentu. 

OZS je bila vpisana pri upravni enoti Ljubljana Center.  Prvi vpis v register je bil izveden 
dne 7.11.1952, na podlagi odločbe LRS, št. IV.-5147/1-52. Šifra glavne dejavnosti je R93.120 
(Dejavnost športnih klubov). 

V okviru OZS delujeta dve športni panogi, priznani s strani Mednarodnega Olimpijskega 
komiteja – odbojka in odbojka na mivki, ki sta tudi uvrščeni v redni program Olimpijskih 
iger. Z letom 2014 se je pod okrilje OZS vključila tudi odbojka sede. 

V Odbojkarsko zvezo Slovenije je bilo v letu 2015 včlanjenih 112 klubov, od tega jih je 87 s 
plačano članarino in pravico nastopanja na tekmovanjih. Po zbranih podatkih je v klubih za 
dvoransko odbojko registriranih 5.698 športnikov, kar nas uvršča med najmnožičnejše 
športne panoge v Sloveniji, upoštevajoč dejstvo, da v to skupino niso všteti rekreativni 
športniki. V panogi odbojka na mivki je bilo v preteklem letu registriranih 17 klubov in 408 
športnikov. 

V svetovnem merilu je odbojka kot panoga med najmnožičnejšimi športi, v svetovno 
odbojkarsko federacijo (FIVB) je trenutno včlanjenih 220 držav, v evropsko (CEV) pa 55 
držav.  
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1.2 OPIS RAZVOJA 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE je bila ustanovljena leta 1947 in je vse do leta 1991 
delovala v okviru Odbojkarske zveze Jugoslavije. Neposredno po razglasitvi osamosvojitve 
se je organizacijsko preoblikovala v samostojno nacionalno panožno zvezo ter leta 1992 bila 
priznana s strani evropske in svetovne krovne organizacije (CEV in FIVB). Od takrat je 
Odbojkarska zveza Slovenije tudi polnopravna članica Evropske odbojkarske konfederacije 
(CEV) ter Svetovne odbojkarske zveze (FIVB). 

1.3 NALOGE 

Odbojkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju OZS) je prostovoljna zveza društev in 
organizacij, katerih dejavnost je športna igra odbojka. OZS je ustanovljena s ciljem 
pospeševanja razvoja odbojke v Republiki Sloveniji in v ta namen organizira in izvaja 
sporazumno dogovorjene akcije v odbojki na območju Republike Slovenije. (1.člen Statuta 
OZS). 

Poleg nalog, ki izhajajo iz članstva v OKS, FIVB, CEV in MEVZA, opravlja OZS še zlasti 
naslednje naloge (8.člen Statuta OZS): 

1.skrbi za množični in kakovostni razvoj odbojke, 
2.skupno s pristojnimi institucijami organizira šolanje in izpopolnjevanje kadrov 
(trenerjev, sodnikov, igralcev in organizatorjev), 

3.določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih 
organizira in vodi, 

4.organizira priprave in nastope državnih reprezentanc ter predstavlja slovensko 
odbojko, 

5.popularizira odbojko in sodeluje pri organizaciji odbojkarskih prireditev, 
6.spodbuja odbojko mladih in zagotavlja njihovo uveljavljanje doma in v svetu 
7.skrbi za založniško dejavnost in promocijo lastnih dejavnosti v skladu z veljavnimi 
predpisi, 

8.sodeluje pri stalnih in občasnih športnih akcijah republiškega značaja, 
9.razvija sodelovanje odbojkarskih organizacij v regionalnem in mednarodnem merilu, 
10.koordinira delo svojih članic ter usmerja delovanje odbojkarskih organizacij, 
11.v predpisanih rokih obravnava pripombe in predloge svojih članov, 
12.spoštuje in varuje statut, predpise in navodila FIVB, CEV, MEVZA in OZS, pravila igre 
ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani in  

13.imenuje in sodeluje s svojimi predstavniki v organih OKS, FIVB, CEV in MEVZA. 
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1.4 VIZIJA 

Naša vizija je biti zaupanja vredna organizacija, ki bo skrbela za kvaliteten razvoj odbojke 
v Sloveniji. Odlično moramo odigrati vlogo nosilca te športne panoge, ki bo obsegala skrb za 
igralce, trenerje, sodnike, strokovne delavce in organizatorje na vseh ravneh od 
rekreativnega do vrhunskega nivoja. Ažurna izmenjava informacij in redna komunikacija s 
klubi in javnostjo bo naša stalnica. Prednostna naloga OZS bo skrb za vse reprezentančne 
selekcije, ki jim bo potrebno zagotoviti vso možno podporo. Odbojka bo v medijih 
enakovredno postavljena ob bok ostalim moštvenim športom. Pisarna OZS mora postati 
znana po predanosti in odgovornem delu vseh zaposlenih, z upoštevanjem vseh zakonskih 
določb, pravilnikov ter visokih standardov poslovanja. Slediti mora svetovnim odbojkarskim 
trendom in biti odzivna in prilagodljiva glede na dane razmere. S pravim pristopom in 
kohezijo vseh vpletenih smo sposobni dosegati nadpovprečne cilje in biti vzoren primer 
sodobne športne organizacije. 

1.5 ORGANIZACIJSKI CILJI 

Odbojkarska zveza Slovenije bo v letošnjem letu prvič v zgodovini organizirala turnir v 
svetovni ligi za člane, kvalifikacijski turnir za nastop članic na EP ter kvalifikacijski turnir 
za nastop mladincev na EP. V preteklih letih se je vložek za tovrstne dogodke izkazal kot 
pozitiven, saj je nastop pred domačimi gledalci reprezentančnim selekcijam Slovenije 
omogočil možnost napredovanja na večja tekmovanja. Velik poudarek bo letos namenjen 
organizaciji turnirja svetovne lige, ki bo premierno organiziran v Ljubljani in mednarodnega 
tekmovanja v odbojki na mivki Ljubljana Beach Volley Challenge 2016, ki bo organiziran že 
tretje leto zapored. V letu 2017 bo OZS organizator svetovnega prvenstva mlajših članic 
U23, potegujemo pa se tudi za organizacijo SP v odbojki na mivki 2017 (ena skupina) in EP v 
odbojki za člane v 2019. Nadaljevati moramo tudi z organizacijo športno-rekreativnih 
prireditev ter povečanjem udeležencev na teh prireditvah. Pisarna OZS mora vzdrževati 
redno komunikacijo s klubi ter aktivno spremljati tudi delo vseh odborov in komisij ter 
aktivno sodelovati tako s sosedskimi državami kot tudi mednarodnimi organizacijami 
(MEVZA, CEV, FIVB). Potrebno bo organizirati več srečanj med vsemi akterji, vključenimi v 
delovanje OZS, zaradi razvoja športne panoge, sledenja trendom in tudi zaradi gojitve 
dobrih medsebojnih odnosov. V letošnji sezoni je v planu tudi organizacija volilne skupščine 
OZS ter odbojkarskega gala večera, na katerem bodo podeljena tudi priznanja za najbolj 
zaslužne akterje na področju odbojke v Sloveniji. 

1.6 TEKMOVALNI CILJI 

Na reprezentančnem nivoju slovenske ekipe dosegajo glede na dane razmere odlične 
rezultate in igrajo vse pomembnejšo vlogo tudi v mednarodnem merilu. Odbojkarska zveza 
Slovenije mora vsem reprezentančnim selekcijam za dosego njihovih visokih ciljev, še 
naprej zagotavljati čim boljše pogoje za delovanje in jim omogočati nastope na najvišjem 
nivoju. 
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1.6.1 TEKMOVANJA V LETU 2015 

MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO (maj 2015) 
• EVROPSKA LIGA (julij, avgust 2015) 
• EVROPSKO PRVENSTVO (oktober 2015) 

ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO (maj 2015) 
• EVROPSKO PRVENSTVO (september, oktober 2015) 

MOŠKA MLADINSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO-1.KROG (januar 2015) 
• KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO-2.KROG (maj 2015) 
• SVETOVNO PRVENSTVO (september 2015) 

ŽENSKA MLADINSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO-2.KROG (maj 2015) 

MOŠKA KADETSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO (januar 2015) 

ŽENSKA KADETSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO (januar 2015) 
• EVROPSKO PRVENSTVO (marec 2015) 

1.6.2 PROGRAM TEKMOVANJ V LETU 2016 

MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
• SVETOVNA LIGA (junij, julij 2016) 

ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA 
• EVROPSKA LIGA (JUNIJ, JULIJ 2016) 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO (september 2016) 

MOŠKA MLADINSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO-2.KROG (april 2016) 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO-3.KROG (julij 2016) 
• EVROPSKO PRVENSTVO (september 2016) 

ŽENSKA MLADINSKA REPREZENTANCA 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO-2.KROG (april 2016) 
• KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO-3.KROG (julij 2016) 
• EVROPSKO PRVENSTVO (september 2016) 

MOŠKA REPREZENTANCA MLAJŠI ČLANI U23 
• KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO-3.KROG (julij 2016) 
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1.7 SMERNICE DELOVANJA 

• Poudarek bo še vedno na racionalizaciji poslovanja ter na drugi strani zagotovitve 
dviga kakovosti dela vseh organov OZS ter dviga ugleda in promocije odbojke na 
državnem ter mednarodnem nivoju. Še naprej je potrebno striktno upoštevati 
sprejet proračun, saj dolg iz preteklih let še ni v celoti poplačan. 

• Za uspešno delovanje zveze, dvig ugleda, popularizacije športa in prisotnosti v 
javnosti bo potrebno razmisliti o dodatnih kadrih na področju marketinga in odnosov 
z javnostmi. Odbojka na vseh ravneh mora še bolj prodreti v javnost in medije. 
Zaradi potreb pri organizaciji tekem svetovne lige in svetovnega prvenstva U23 bo 
potrebno formirati organizacijski tim, ki bo operativno izvajal naloge na posameznih 
področjih. 

• Nujno je spoštovanje in upoštevanje vizije OZS, ki bo vodilo vsem vključenim 
akterjem v boljšo prepoznavnost OZS in odbojke v Sloveniji. 

• Potrebno je nadaljevati z gradnjo kulta vseh reprezentančnih selekcij. 
Reprezentance morajo biti glavni promotor odbojke v naslednjem obdobju, OZS pa ji 
mora v ta namen zagotoviti maksimalno podporo tako v strokovnem smislu, pogojih 
dela ter v odnosih z javnostmi.  

• Ob spremembah Statuta OZS prilagoditi vse ostale pravilnike, ki se navezujejo na 
sam Statut OZS. 

• Nadaljevati delo na področju dviga panoge odbojka na mivki, saj je to potencial, ki 
je zanimiv predvsem z marketinškega vidika in ima v Sloveniji lahko veliko možnosti, 
da s pravim in načrtnim pristopom uspe narediti korak naprej in obenem 
popularizirati odbojko. 

• Pripraviti kvaliteten program dela glede panoge odbojka sede, ki je sedaj že pod 
okriljem OZS. Posebno pozornost je potrebno posvetiti financiranju te panoge, saj se 
s tem odpirajo možnosti koriščenja dodatnih finančnih virov. 

• Pridobiti čim bolj stabilen vir prihodkov s strani sponzorjev in ne samo iz naslova 
sistemskih virov, kot so sredstva Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.  

• Najpomembnejši dolgoročni cilj pa za nas ostaja uvrstitev na Svetovno prvenstvo in/
ali na Olimpijske igre v prihodnjem štiriletnem obdobju. Ocenjujemo, da imamo 
glede na starostno strukturo mladinske in članske reprezentance dovolj kakovostnih 
igralcev, da je ob primernem programu dela ta cilj dosegljiv.  

• OZS je s povečanjem aktivnosti, predvsem mednarodnih, kot tudi na državni ravni 
povečala prepoznavnost naše športne panoge, kljub temu pa mora biti še bolj 
aktivna na področju stikov z javnostmi in mediji. Uspelo nam je sicer že povečati 
zanimanje širše športne javnosti, ne zgolj odbojkarjev. Potrebno bo vložiti veliko 
naporov, da bo odbojka več prisotna na televiziji, saj TV SLO v zadnjem obdobju ne 
pokriva tekem DP, pokala in reprezentanc, kot v preteklosti, zato smo primorani 
iskati alternative na komercialnih TV, ki pa so z vidika stroškov produkcije veliko 
finančno breme za OZS. 

• Naša prizadevanja bodo strmela k dvigu odmevnosti odbojke v javnosti in 
gospodarskem sektorju. S pojavnostjo v medijih, predvsem na televiziji si lahko 
izboljšamo trenuten položaj. Poizkusili bomo s sinergijo dvoranske odbojke in 
odbojke na mivki, ki predvsem med dvema tekmovalnima sezonama privablja vedno 
več gledalcev. 

• Pisarna OZS je že pričela in bo še nadaljevala z uvajanjem spletnih aplikacij, ki bodo 
v pomoč klubom za hitrejše in bolj pregledno delovanje na področjih registracij, 
prijav na razpise, prestopov igralcev,...; 
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• Glede na težke in neugodne gospodarske razmere v Sloveniji ter vpliv le tega na 
šport skozi sponzorska sredstva, je mogoče povzeti, da je bilo delo v letu 2015 
uspešno. Glede na obsežen program reprezentančnih selekcij in vložka v razvoj 
panoge odbojka na mivki in tudi odbojke sede je OZS ustvarila pozitivni finančni 
saldo ob koncu leta. Naredila je še en korak naprej pri razvoju panoge, na 
mednarodnem področju pa dosegla odmevne rezultate. Osvojitev evropske lige in 
srebrne medalje članov na EP, zgodovinski preboj članic na EP ter sedmo mesto 
mladincev na svetovnem prvenstvu so le najodmevnejši rezultati v letu 2015. 
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1.8 VODSTVO OZS IN ZAPOSLENI 

Predsednik OZS: 
Metod Ropret   

Člani Predsedstva OZS: 
Sebastjan Cilenšek, Branko Dolenc, Aleš Škorjanc, Rasto Oderlap, Pavle Pirc, Marko Kolenc, 
Stane Hrast, 
Janez Potočnik (častni član) 

Člani Nadzornega odbora: 
Gregor Kumer – predsednik, Aleš Kušar, Miha Mačus 

Člani Strokovnega sveta: 
Marko Zadražnik – predsednik, Gregor Hribar, Tine Sattler, Samo Miklavc, Urška Skarlovnik 

Na Odbojkarski zvezi Slovenije so trenutno zaposleni: 

Gregor Humerca – generalni sekretar 
Andreja Smodič – poslovna sekretarka 
Branko Maček – sekretar tekmovanj 
Damjan Marinko – strokovni sodelavec 

2.0 OSNOVNI PODATKI 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Naslov: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA 
Telefon: 01/438 53 70, Fax: 01/438 53 75 
Web: http://www.odbojka.si, E-mail: ozs@odbojka.si  
Identifikacijska številka: SI81386168 
Matična številka: 5141699 
Transakcijski računi:  
SI56 0430 2000 1152 635 (Nova KBM d.d.) 
SI56 3000 0001 1651 094 (Sberbank d.d.) 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

UPORABA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila Odbojkarska zveza Slovenije 
upošteva določila Slovenskega računovodskega standarda – SRS 33- Računovodske rešitve v 
društvih in invalidskih organizacijah. Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, 
glede katerih ta standard ne določa pravil, pa se uporablja pravila, določena s splošnimi 
slovenskimi računovodskimi standardi. 
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovni dogodki se 
evidentirajo na konte, ki jih določa enotni kontni okvir za vse organizacije. 

BILANCA STANJA 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Opredmeteno osnovno sredstvo  je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja 
pri opravljanju storitev in se po pričakovanjih uporablja več kot enem obračunskem 
obdobju. 
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. 
Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se  ob začetnem pripoznanju 
ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve ter stroške, ki jih je  mogoče pripisati usposobitvi.  
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodske vrednosti odtujenega 
opredmetenega osnovnega sredstva oz. neopredmetenega sredstva se prenese med druge 
prihodke od dejavnosti, če je prva večja od druge, oz. med prevrednotovalne odhodke, če 
je druga večja od prve. 
Za merjenje po začetnem pripoznanju društvo uporablja  model nabavne vrednosti. 
Amortizacija se obračunava posamično. Za razporejanje zneska amortizacije sredstva v 
njegovi dobi koristnosti se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

TERJATVE 
Terjatev se v bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale 
gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 
Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne 
glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s 
pogodbo. Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto po tečaju ECB.  
Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi 
odprave njihove oslabitve. Društvo slabi vse terjatve, od katerih zapadlosti je preteklo 365 
dni. Dokončen odpis terjatve se opravi na podlagi ustrezne listine. 
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ZALOGE 
Ob začetnem pripoznanju se zaloge vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna 
cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna 
cena se zmanjša za dobljene popuste. 
Za zmanjševanje količin na zalogi društvo uporablja metodo zaporednih cen.  
Zaloge se  slabijo če knjigovodska vrednost preseže njihovo čisto iztržljivo vrednost.  

DENARNA SREDSTVA 
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, 
dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se 
prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan bilance stanja. 

KRATKOROČNI DOLGOVI 
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih 
je treba najkasneje v letu dni vrniti  oziroma poravnati, zlasti v denarju. 
Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker 
posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove 
poslovne dolgove. Poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v podjetje 
prvine, potrebne pri opravljanju storitev. Obstajajo tudi kratkoročni dolgovi, prevzeti od 
drugih oseb. 
Kratkoročni dolg se v knjigovodskih evidencah  in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če 
je verjetno, da se bodi zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo 
gospodarske koristi in je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o 
njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih 
sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov pa 
prejem kakega proizvoda ali storitve.   

Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto. Povečanje kratkoročnih dolgov iz tega naslova povečuje redne finančne odhodke, 
zmanjšanje kratkoročnih dolgov pa redne finančne prihodke. 

KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo 
ocenjena.  
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oz. 
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. 
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške 
oz. kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke.  

DRUŠTVENI SKLAD 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Sestavljen je iz: 
presežka prihodkov 
presežka odhodkov 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

PRIPOZNAVANJE  PRIHODKOV 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče 
zanesljivo izmeriti.  
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 

PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 
Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma 
ustanov, dotacij iz javnih fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, 
trgovskega blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki 
se nanašajo na obračunsko obdobje.  
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi 
prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene 
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

FINANČNI PRIHODKI 
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne 
tečajne razlike, prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in 
spremembe vrednosti, odpisi posojil društvu, dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi 
drugi od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb. 

DRUGI  PRIHODKI 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). 
Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 

PRIPOZNAVANJE ODHODKOV 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti.  

STROŠKI STORITEV 
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih 
oseb, ki bremenijo poslovni izid v obdobju. 

STROŠKI DELA 
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, 
vrednosti daril in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na 
podlagi delovnega razmerja, ter dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in 
bremenijo društvo. 

FINANČNI ODHODKI 
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih 
odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju. 
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DRUGI ODHODKI 
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetnih sredstev ter podobne postavke in zneske 
dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) 
vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetnih sredstev. 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB  
Je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje. 

PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju, 
zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb. 

PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju. 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 
obračunskih obdobij. 
Zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za 
pokrivanje obravnavanega obračunskega obdobja. 

PRIDOBITNA IN NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 

Za sestavitev podatkov o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, se kot sodilo za 
razmejevanje upošteva razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, in prihodki, doseženimi z vso dejavnostjo. OZS je v letu 2015 evidentirala 
43,87% vseh prihodkov  kot pridobitnih. Prihodki so v  izkazu poslovnega uspeha razporejeni 
neposredno, odhodki pa v procentu. Pridobitni prihodki so prihodki od sponzoriranja in 
prodaje storitev. 

SPREMEMBA ZAKONODAJE 

V letu 2015 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva. 
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3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015

                   v EUR 

Oznaka 
AOP Postavka

ZNESEK-
tekočega 

leta

ZNESEK-
prejšnjeg

a leta

1 2 4 5

001 SREDSTVA 316.880 137.981

002 A.DOLGOROČNA SREDSTVA 25.121 21.726

003
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 10.910 13.005

004 II.Opredmetena osnovna sredstva 9.606 4.107

005 III.Naložbene nepremičnine

006 IV.Dolgoročne finančne naložbe

007 V.Dolgoročne poslovne terjatve 4.605 4.614

008 VI.Odložene terjatve za davek

009 B.KRATKOROČNA SREDSTVA 175.402 91.651

010 I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

011 II.Zaloge 8.323 8.322

012 III.Kratkoročne finančne naložbe

013 IV.Kratkoročne poslovne terjatve 129.362 57.992

014 V.Denarna sredstva 37.717 35.337

015 C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 116.357 24.604

016 Zunajbilančna sredstva

017 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 316.880 137.981

018 A.SKLAD -263.082 -301.226

019 I.Društveni sklad -263.082 -301.226

020 II.Presežek iz prevrednotenja

021
B.REZERVACIJE IN DOLGOR.PASIVNE 
ČAS.RAZMEJITVE
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022 C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

023 I.Dolgoročne finančne obveznosti

024 II.Dolgoročne poslovne obveznosti

025 III.Odložene obveznosti za davek

026 Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 579.054 438.299

027 I.Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev

028 II.Kratkoročne finančne obveznosti 38.200 79.986

029 III.Kratkoročne poslovne obveznosti 540.854 358.313

030 IV.Kratkoročni dolgovi do članov

031 D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 908 908

032 Zunajbilančne obveznosti

!  15
   



 PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015

Oznak
a 

AOP Postavka

ZNESEK-
tekočega 

leta

ZNESEK-
prejšnjeg

a leta

ZNESEK-iz 
opravljanj

a 
pridob.dej

av. 
tekočega 

leta

ZNESEK-iz 
opravljanj

a 
pridob.dej

av. 
preteklega 

leta

1 2 4 5 6 7

050 1.Prihodki od dejavnosti 1.109.618 862.271 500.584 304.553

052
b)dotacije iz proračunskih 
in drugih javnih sredstev 164.938 153.612 0 0

053
c)dotacije iz drugih 
fundacij,skladov in ustanov

323.673 287.782 0 0

054
č)donacije drugih pravnih 
in fizičnih oseb 6.685 9.686 0 0

055

d)prispevki uporabnikov 
posebnih socialnih 
programov

0 0
0 0

056
e)članarine in prispevki 
članov 113.738 106.638 0 0

057

f)prihodki od prodaje 
trgovskega blaga,storitev 
in proizvodov

500.584 304.553 500.584 304.553 

058
g)ostali prihodki od 
dejavnosti 0 0 0 0

059

2.Povečanje vrednosti 
zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodne

0 0
0 0

060

3.Zmanjšanje vrednosti 
zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje

0 0
0 0

061
4.Usredstveni lastni 
proizvodi in lastne storitve

0 0 0 0

062 5.Donosi od dejavnosti 1.109.618 862.271 500.584 304.553

064

6. Nabavna vrednost 
nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga

108.539 60.651 47.616 
21.143 
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065

Povečanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega 
blaga

0 0
0 0

066

Zmanjšanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega 
blaga

0 0
0 0

067
7. Stroški storitev 

797.246 673.450 349.752
234.765 

068 8.Stroški dela 125.473 127.565 55.045 44.469

069
9.Dotacije drugim pravnim 
osebam

17.283 7.407 7.582 2.582 

070 10.Odpisi vrednosti 9.288 7.087 4.075 2.470

071
11.Drugi odhodki iz 
dejavnosti 34.212 12.880 15.009 4.490

072
11.a Skupaj odhodki iz 
dejavnosti

1.092.041 889.040 479.079 309.919

073
12.Finančni prihodki 
iz poslov.terjatev 31 833 0 0

074 13.Finančni odhodki 9.416 4.292 4.131 1.496

075 14.Drugi prihodki 31.471 10.495 0 0

076 15.Drugi odhodki 0 0 0 0

077 16.Davek od dohodkov 1.519 0 666 0

078 17.Odloženi davki 0 0 0 0

079 18.Čisti presežek prihodkov 38.144 0 16.708

080 19.Čisti presežek odhodkov 0 19.733 0 6.862
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3.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

3.3.1 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 

1. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (AOP 003 in 004): 

Dolgoročne premoženjske pravice                 10.910€                13.005€ 

Oprema in naprave    9.606€               4.107€ 

V letu 2015 je OZS realizirala za 7.482€ novih nabav za  slušalke za sodnike v višini 3.258€,  
računalniško opremo v višini 3.877€ ter pisarniško opremo v višini 347€. Opredmetena OS in 
neopredmetena sredstva  se amortizirajo ob uporabi metode enakomernega časovnega 
amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. OZS samostojno določi letne 
amortizacijske stopnje oz. dobo koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva. Dokončni 
obračun amortizacije se izdela na koncu poslovnega leta; obračunani zneski amortizacije 
pomenijo strošek, pripoznan v izkazu poslovnega izida. 

Uporabljene amortizacijske stopnje: 

Društvo nima pravnih omejitev pri razpolaganju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in 
neopredmetenimi sredstvi  niti jih nima zastavljenih kot jamstvo za obveznosti. 
Društvo nima obvez v zvezi s pridobitvijo  neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

2. Dolgoročne poslovne terjatve (AOP 007) 
Društvo izkazuje stanje na dolgoročnih poslovnih terjatvah v višini 4.605€ iz naslova 
depozita pri banki. 

3. Zaloge (AOP 011) 
Društvo izkazuje stanje zalog knjig v višini 8.323€. Društvo zalog nima zastavljenih. Čista 
iztržljiva vrednost zalog je enaka knjigovodski. 

Neopredmetena sredstva:    Stanje na dan 
31.12.2015

Stanje na dan 
31.12.2014

Opredmetena osnovna sredstva:
Stanje na dan 
31.12.2015 

Stanje na dan 
31.12.2014

Oprema in naprave, razen računalniške 12,5-20%

Računalniška oprema 25-50%

Neopredmetena sredstva 10%
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4. Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 013) 
Na bilančni presečni dan izkazuje društvo stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah v višini 
129.362€. 
Tabela:  Kratkoročne poslovne terjatve 

Tabela: Razčlenitev kratkoročnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti: 

Do sestavitve letnega poročila ima društvo neplačanih 38.543€ terjatev do kupcev oz. 38%. 
Društvo je opravilo slabitev kratkoročnih terjatev do kupcev, starejših od 1 leta. Vrednost 
slabitev znaša 14.389€. 
Društvo terjatev nima zavarovanih. 

5. Denarna sredstva (AOP 014) 
Društvo izkazuje denarna sredstva na računih v višini 37.717€. 

6. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 015) 
Na dan 31.12.2015 izkazuje društvo aktivne časovne razmejitve v višini 116.357€, od tega: 
- vnaprej plačan najem statističnega programa 5.781€ 
- vnaprej plačana oprema in žoge 15.193€ 
- vnaprej plačana uporaba igrišč 80.059€ 
- DDV od prejetih predujmov 14.667€ 
-  ostali  vnaprej plačani stroški v višini 657€  

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Terjatve do kupcev 100.822€ 37.186€

Terjatve  iz naslova akontacij stroškov 5.262€ 13.299€

Terjatve do države in fundacije 12.478€ 707€

Terjatve iz naslova danih predujmov 10.800€ 6.800€

Skupaj 129.361€ 57.992€

nad 360 dni 360 do 90 dni 90 do 30 dni 30 do 0 dni nezapadlo skupaj

2.073€ 8.714€ 9.145€ 9.926€ 70.964€ 100.822€

2% 9% 9% 10% 70% 100%
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7. Društveni sklad (AOP 019) 

Tabela: Društveni sklad  

8. Kratkoročne finančne obveznosti (AOP 028) 
Društvo izkazuje  stanje najetih posojil v višini 38.200€, od tega: 

- Olimpijski komite Slovenije 15.738€ 
- Društvo odbojkarskih trenerjev 21.788€ 
- Telekom d.d.  višini 674€ 

Društvo posojil nima zavarovanih. 

9. Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 029) 
Tabela: kratkoročne poslovne obveznosti  

Društvo nima sklenjenih zavarovanj za zavarovanje obveznosti. 

10.Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 031) 
Društvo izkazuje 908€ iz naslova vnaprej plačanih članarin. 

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Nerazporejeni presežek 
prihodkov

306.115€ 267.972€

Nerazporejeni presežek 
odhodkov -569.197€ -569.198€

Skupaj -263.082€ -301.226€

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Obveznosti do dobaviteljev 420.322€ 330.177€

Obveznosti iz naslova prejetih 
predujmov 81.333€ 0

Obveznosti do države 11.255€ 12.408€

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 3.961€ 3.837€

Obveznosti do zaposlencev 10.897€ 5.673€

Obveznosti za nagrade 10.809€

Ostale obveznosti 2.277€ 6.218€

Skupaj 540.854€ 358.313€
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3.3.2 POJASNILA POSTAVK IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2015 DO  31.12.2015 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 1.141.121€, skupni odhodki  pa 
1.101.458€. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 39.664€.   
Davek od dohodkov je izkazan v višini 1.519€, čisti presežek prihodkov pa 38.144€. 

P r i h o d k i 
Tabela: Pregled prihodkov po vrstah 

Prihodki po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
- iz naslova  sponzorskih pogodb in reklamiranja v višini 29% vseh prihodkov 
- prihodki fundacije znašajo 16% prihodkov 
- iz naslova odškodnin, licenc  in ostalih storitev 15% prihodkov 
- prihodki ministrstva  v višini 14% vseh prihodkov 
- iz naslova članarin 10% vseh prihodkov 
- iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 16% prihodkov 

2015 2014 Indeks

Dotacije iz ministrstva 164.938 153.612 1,07

Dotacije iz fundacije 187.700 190.969 0,98

Prihodki iz tujine 105.195 74.441 1,41

Prihodki iz OKS 30.778 22.372 1,38

Donacije 6.685 9.686 0,69

Članarine 113.738 106.638 1,07

Prihodki od odškodnin,licenc, 175.269 147.317 1,19

Prihodki od sponzoriranja 325.315 157.236 2,07

Finančni prihodki 31 833 0,04

Prevrednotovalni prihodki 24.182 4.257 5,68

Prihodki od kazni 7.281 4.985 1,46

Ostali prihodki 8 1.253 0,01

Prihodki skupaj 1.141.121 873.599 1,31
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O d h o d k i 
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah                                                                                            

4. IZJAVA POSLOVODSTVA 

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze društva Odbojkarska zveza Slovenije  
za leto končano na dan 31. decembra 2015 in pojasnila k računovodskim izkazom ter 
zagotavlja, da je letno poročilo  sestavljeno v skladu z zakonom o društvih ter slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2015. 
Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje 
zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno 
zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

Predsednik: 
Metod Ropret 

    2015    2014 Indeks

Stroški porabljenega materiala 108.539 60.651 1,79

Stroški storitev 797.246 673.450 1,18

Odpisi vrednosti 9.288 7.087 1,31

Stroški dela 125.473 127.565 0,98

Dotacije drugim pravnim 
osebam

17.283 7.407 2,33

Drugi odhodki 
(takse,članarine,štartnine) 34.212 12.880 2,66

Finančni odhodki 9.416 4.292 2,19

ODHODKI SKUPAJ 1.101.458 893.332 1,23
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