
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
NADZORNI ODBOR

Zadeva: Poročilo o delu NADZORNEGA ODBORA OZS za obdobje od 
1.1.2014 – 31.12.2014

Nadzorni odbor OZS (v nadaljevanju NO OZS) se je v letu 2014, 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  NO  so  bili  realizirani,  finančna  poročila  (računovodski  izkazi  in  poročila)  pripravljena  in 
oddana pravočasno.

Na pravilno in  v  skladu s sprejetimi  cilji  (programi)  ter  zmožnostmi  delovanje OZS,  kažejo tudi 
izsledki revizije, ki jo je v letu 2014 na lastno pobudo izvedla OZS. 

Prav tako so bili realizirani sklepi, ki so bili sprejeti na lanski skupščini OZS (pripravljen je predlog 
popravljenega statuta, narejen je pravilnik, poslovnik o delu skupščine,…) 

NO OZS je pregledal  Letno poročilo  2014 in  bilance za 2014, ki  jih  je  pripravila  računovodska 
služba OZS. Splošna ugotovitev članov nadzornega odbora je, da je predsedstvo izpeljalo izredno 
obsežne  (reprezentančne)  programe,  kar  se  tiče  zbiranja  finančnih  sredstev  pa  ni  doseglo 
pričakovanj. Ugotavlja se, da je predsednik OZS g. Ropret na tem področju osamljen, saj so ostali 
člani predsedstva v tem delu premalo ali povsem neaktivni. Člani NO OZS zato predlagamo, da se 
nemudoma pristopi k reševanju te problematike. Glede na negativni poslovni izid v 2014 in trenutno 
(podedovano)  finančno stanje dolgov OZS, člani  NO predlagamo,  da se,  poleg drugih  ukrepov 
predstavljenih s strani predsednika OZS, v letu 2015 uvede tudi enkratni nepovratni prispevek vseh 
klubov  znotraj  OZS (predlog  naj  se  obravnava  na letošnji  skupščini  OZS -  višina  prispevka je 
odvisna od ranga tekmovanja 1. ekip posameznega kluba v sezoni 2015/16 in sicer je naš predlog 
1.DOL…1.000,00 eur, 2.DOL…600,00 eur, 3.DOL 300,00 eur, in ostali 100,00 eur) ter da se s strani 
OZS prioritetno nadaljuje program sanacije finančnega stanja na OZS. 

Za leto 2015 so sicer že pripravljeni okvirni plani izvajanja aktivnosti OZS in iz njih je razvidno, da so 
naravnani v smeri finančne stabilizacije OZS.
Kljub temu pa nalagamo predsedstvu OZS, naj na prihajajoči skupščini v svojem poročilu, predstavi 
deviacije od dosedanjega sanacijskega programa (glede na negativni poslovni izid dosežen v letu 
2014) in predstavi noveliran sanacijski program (kdaj in kako se bo obstoječo finančno stanje na 
OZS saniralo).
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V zvezi z zadnjo ugotovitvijo, pa bi ponovili ugotovitev iz predhodnega poročila NO OZS in sicer, da 
je nalog (programov in dejavnosti) res veliko in da je nujno potrebno za posamezni segment določiti 
nosilca določene aktivnosti tudi znotraj Predsedstva OZS. Skratka tudi posamezni člani predsedstva 
OZS (in ne samo predsednik, ki pa je po drugi strani odgovoren za delovanje predsedstva in ima 
možnost predlagati tudi spremembe članov predsedstva) se bodo morali bolj aktivno vključiti v samo 
izvedbo dogovorjene naloge in prevzeti svoj del odgovornosti za delovanje 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, 18.04.2015

Gregor Kumer, predsednik NO OZS


