
Skupščini OZS 
 

 
Poročilo NADZORNEGA ODBORA OZS za leto 2021 
 

 
V letu 2021 je Nadzorni odbor OZS svojo nadzorno in svetovalno vlogo opravljal skladno s 
pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih  nalaga Statut OZS. 
 
 
Člani NO OZS so tudi v minulem letu, zaznamovanim s Korona situacijo, osebno ali v pisni obliki 
redno komunicirali s pisarno OZS, še posebej z generalnim sekretarjem in predsednikom OZS. 
Posamezni člani NO so se udeleževali tudi sej Predsedstva OZS. 
 
Pri opravljanju svoje funkcije nismo opazili nepravilnosti, ki bi pomenile večje kršitve ali delovanje 
v nasprotju s Statutom OZS in veljavno zakonodajo. Tudi iz posredovanih poročil za leto 2021 
posameznih stalnih komisij pri OZS nismo zasledili večjih nepravilnosti in/oziroma kršitev sklepov  
 
Članske evidence so ažurne in urejene, plačevanje članarin teče po ustaljenih postopkih. 
 
Poslovno poročilo je zgledno pripravljeno, vsebinsko bogato in odraža povečan obseg dejavnosti. 
 
Finančna poročila (računovodski izkazi in poročilo za leto 2021) so bila pripravljena in oddana 
pravočasno in v skladu z računovodskimi standardi. Celotni prihodki so v letu 2021 presegli 
celotne odhodke, tako da s čistim prihodkom postopoma zmanjšujemo negativni društveni sklad.  
 
Pozitivno revizijsko poročilo (zunanja revizija) je sestavni del poročila OZS za  leto 2021. 
 
Leto 2021 je, brez dvoma, nadaljevanje organizacijskih in tekmovalnih presežkov za slovensko 
odbojko in visoko mesto odbojke med slovenskimi športi ter v celotni slovenski in mednarodni 
javnosti.   
 
V zadnjih dveh letih smo naredili izjemen napredek v razvoju in dvigovanju kvalitete ter medijske 
prisotnosti državnih tekmovanj, dodatno energijo moramo na OZS in v klubih/društvih usmeriti še 
v povečevanje obiska na državnih in evropskih klubskih tekmovanjih.   
 
Za delo v prihodnje naj navedemo nekatera opažanja in pobude: 

 
1. glede na povečan obseg programov in dejavnosti OZS je potreben razmislek, pogovor z 

zaposlenimi na OZS, ali in v kolikšni meri smo s trenutno kadrovsko zasedbo, upoštevajoč 
povečane obremenitve, še sposobni slediti zahtevam in ciljem, ki smo si jih zadali… 

2. predlagamo skupščini, da spremeni 21. člen Statuta OZS (briše se zadnji del 2. stavka od 
vejice dalje (, in to najkasneje do 30. aprila).  

 
NO OZS predlaga Skupščini OZS, da z navedenimi ugotovitvami, opažanji, predlogi in pobudami 
sprejme (potrdi) poročila in programe dela, ki so jih pripravili predsedstvo in organi OZS. 
 
V Ljubljani, 31.10. 2022 
 
 
Pripravili: Aleš Kušar, Mile Crnović, Aljoša Jemec, NO OZS 


