
POSLOVNO POROČILO 

ODBOJKARSKEGA DRUŠTVA VITAL LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

V OD Vital Ljubljana smo v letu 2020 nadaljevali z zastavljenimi cilji in uresničevanjem 

osnovnega poslanstva društva, ki je zagotavljanje najboljših mogočih pogojev za celostni razvoj 

naših članic, ki se ukvarjajo z vadbo odbojke. V društvu imamo vzpostavljen množičen sistem 

vadbenih skupin odbojke ter v poletnem času tudi odbojke na mivki, ki zagotavlja na eni strani 

prepoznavanje in usmerjanje otrok v vrhunski šport, po drugi strani pa zagotavlja usmerjanje 

in ukvarjanje otrok s kakovostnim ali rekreativnim športom. 

Zaradi takega pristopa in organizacije dela, društvo še naprej ohranja status najbolj 

množičnega ženskega odbojkarska društva v Mestni občini Ljubljana. V vseh vadbenih 

skupinah je v letu 2020 vadilo več kot 180 deklet, starih od 7 do 19 let v selekcijah mini 

odbojka, mala odbojka, deklice, kadetinje, mladinke in članice. Poleg tega smo na štirih 

osnovnih šolah izvajali animacijske aktivnosti (interesne dejavnosti) odbojke, ki so namenjene 

spoznavanju in prvim korakom v odbojki. Selekcije male odbojke, deklic, kadetinj, mladink in 

članic tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožne športne zveze. Predvsem v mlajših 

selekcijah smo imeli kar nekaj uspehov in visokih uvrstitev, še posebej smo ponosni na 

množičnost v mlajših starostnih kategorijah. Kakovostno delo se kaže tudi v tem, da imamo v 

društvu: 

• 119 registriranih športnic in 

• 16 kategoriziranih športnic od tega: 14 športnic s priznanim mladinskim razredom in 2 

športnici s priznanim perspektivnim razredom. 

Kar nekaj tekmovalk je na širšem ali ožjem reprezentančnem seznamu v kategoriji U16 in U17. 

Vadbe izvajamo na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana, glavnino vadb pa izvajamo v 

telovadnici na OŠ Kolezija in športni dvorani Maksa Pečarja.  

V poletnem času smo izvedli tudi tradicionalne priprave za članice društva – Vitalovanje 2020, 

ki se ga je udeležilo skoraj 80 deklet in smo ga izvedli v Termah Čatež. Na taboru se poleg vabe 

odbojke posvečamo tudi družabnim aktivnostim, samostojnemu organiziranju prostega časa 

ter krepimo socialne veščine.  

V letu 2020 je na delovanje društva in na izvedbo vadb močno vplivala epidemija virusa Covid-

19. Zaradi vladnih omejitev in prepovedi, smo bili primorani dvakrat prekiniti vadbe in sicer 

aprila in maja ter novembra in decembra. Izpad vadb smo nadomeščali z vadbami na daljavo, 

ki so bile dobro obiskane. Poleg tega smo ta čas izkoristili za poglabljanje znanj na področjih 

psihologije in športne prehrane. Izvajanje vadb na daljavo smo tudi finančno ovrednotili tako, 

da je bil finančni izpad manjši. Predvsem pa ugotavljamo, da zaradi epidemije ni prevelikega 

izpada obiska na vadbah. 

V društvu za izvedbo vadb skrbi 8 stalnih strokovnih delavcev ter po potrebi še nekaj občasnih 

strokovnih delavcev. Vsi imajo ustrezno izobrazbo ali usposobljenost za delo v športu ter 

opravljeno licenco panožne športne zveze. Večina strokovnih delavcev poslovno sodeluje z 



društvom preko pogodb o sodelovanju, en strokovni delavec je zaposlen za nedoločen čas, za 

enega strokovnega delavca pa imamo z Odbojkarsko zvezo Slovenije podpisan dogovor o 

sodelovanju pri izvajanju dela strokovnih delavcev. 

Društvo finančna sredstva za izvajanje programov in lastno delovanje pridobiva iz pobranih 

članarin in vadnin, delno pa tudi preko javnega razpisa lokalne skupnosti (MOL), manjši del pa 

tudi preko sponzorskih pogodb in donacij. Tekoče finančno poslovanje je stabilno, že zapadlih 

obveznosti oz. odprtih terjatev je relativno malo. Zaradi trenutne situacije je poslovanje 

društva kar se da racionalno in načrtovano skladno s predvidenimi finančnimi tokovi oz. 

prihodki. V septembru 2020 je bila, zaradi odstopa dotedanjega predsednika in ostalih članov 

organov društva, izvedena izredna volilna skupščina, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo 

in organi društva. Upravni odbor se sestaja na sejah enkrat mesečno na katerih obravnava 

aktualno problematiko.  

V prihodnosti so cilji društva povezani predvsem z nadaljnjim razvojem tako na tekmovalnem 

kot tudi na organizacijskem področju. Našim članicam želimo še naprej zagotavljati kakovostne 

pogoje za vadbo in razvoj. V članski kategoriji je kratkoročni cilj vezan na ponovno uvrstitev v 

1. B DOL, dolgoročni pa na vzpostavitev finančnih pogojev, ki bi društvu omogočili igranje v 

najvišji slovenski ligi. Na organizacijskem in finančnem področju je kratkoročni cilj priprava 

pogojev za ponovno vzpostavitev profesionalne funkcije tajnika društva, ki bi razbremenil delo 

strokovnih delavcev in upravnega odbora. V pripravi je tudi nova strategija razvoja društva, ki 

bo usklajena s sodobnimi trendi in strategijo razvoja športa panoge ter strategijo razvoja 

športa v Mestni občini Ljubljana. Dolgoročni cilji so vezani predvsem na vzpostavitev mreže 

sponzorjev, ki bi društvu zagotavljali bolj stabilno in ambiciozno delovanje ter posledično 

zmanjševanje odvisnosti od javnega financiranja. 

 

 


