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Zadeva: Poročilo o delu NADZORNEGA ODBORA OZS za obdobje od 
1.1.2015 – 31.12.2015 

 
 
 

Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) se je v letu 2015, v stalni sestavi g. Aleš Kušar, g. 
Miha Mačus in g. Gregor Kumer, sestajal na sejah in sprejemal sklepe, ki so se nanašali na 
delovanje OZS in se seznanjal z aktualno problematiko na OZS – poročila GS. 
 
Najmanj eden od naših članov se je redno udeleževal sej 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 kršitve ali delovanje v nasprotju s Statutom OZS.   
 
Sklepi so bili realizirani, finančna poročila (računovodski izkazi in poročila) pripravljena in oddana 
pravočasno. 
 
Prav tako so bili realizirani vsi sklepi, ki so bili sprejeti na lanski skupščini OZS (predlog 
popravljenega statuta, usklajen poslovnik o delu skupščine,…)  
 
Člani NO OZS nismo uspeli realizirati ideje o pripravi predloga o enkratnem nepovratnem prispevku 
vseh članov OZS pri sanaciji obstoječega finančnega stanja na OZS, saj že pri pripravi osnutka 
predloga ni bil sprejet nek osnoven konsenz (s strani določenih članov), da bi lahko idejo realno 
razvijali še naprej. Vsekakor pa bi veljalo to idejo še negovati in jo mogoče realizirati v kasnejšem 
obdobju. 
 
NO OZS je pregledal Letno poročilo 2015 in bilance za leto 2015, ki jih je pripravil predsednik OZS. 
Splošna ugotovitev članov nadzornega odbora je, da je Predsedstvo OZS uspešno zaključilo leto 
2015 na prav vseh področjih svojega delovanja. 

 
V prvi vrsti NO OZS izpostavlja uspešno delo pri izvedbi izredno obsežnega reprezentančnega 
programa tako v dvoranski kot tudi v panogi odbojke na mivki, seveda pa se je uspešno izvedlo tudi 
izvedba celotnega tekmovalnega  v okviru OZS. 
V nasprotju z lanskim letom, pa je v letošnjem letu potrebno izpostaviti tudi uspešno delo pri iskanju 
dodatnih sponzorskih sredstev, saj se je na tem segmentu naredil velik korak v pozitivno stran 
(vsekakor je to odraz tudi dobrih rezultatov reprezentanc in posledično dosti večje medijske 
prepoznavnosti), kar odraža tudi končni poslovni rezultat OZS.  

 
Iz letnega poročila je jasno prepoznati širino delovanja OZS, ki pa pomeni in zahteva ustrezno 
oziroma kvalitetno kadrovsko zasedbo v vseh njenih organih in tudi v sami pisarni OZS (vezano na 
volitve predstavnikov v organe na letošnji redni skupščini).   
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Za leto 2016 so že pripravljeni plani izvajanja aktivnosti OZS in iz njih je razvidno, da so tudi za 
letošnje leto naravnani v smeri finančne stabilizacije OZS, kar vseskozi zagovarjamo tudi na NO 
OZS. 
 
Ponovno tudi 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, 28.03.2016 
 
 
 
Gregor Kumer, predsednik NO OZS 
 

 


