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1. DOGAJANJE V SEZONI 2016/17 
 
SEZONA 2016/17 

Za OD Calcit Ljubljana je nekoliko »turbolentno« leto, kar se tiče notranje organizacije društva, 
tekmovalno leto pa lahko ocenimo za uspešno, saj nam je uspelo doseči zadane tekmovalne 
cilje, in sicer smo zaenkrat še vedno aktualni državni in pokalni podprvaki, ne glede na to, da 
v sezoni 2017/18 ekipa Calcit Volleyball ni več v naši sredini. V mlajših kategorijah so rezultati 
nekoliko zaostali za rezultati pretekle sezone, kjer smo dosegli najboljše klubske rezultate v 
vseh kategorijah. Razlika je nastala predvsem v zaradi združevanja posameznih selekcij na 
podlagi podpisanega dogovora z ostalimi ljubljanskimi klubi – najboljše mladinke v ŽOK Tabor, 
najboljše kadetinje v OD Calcit Ljubljana. Tako so naše združene kadetinje tekmovale v 
kategoriji mladink in v 2. DOL ter v kadetskem DP. Na koncu so bili doseženi naslednji rezultati 
v posameznih kategorijah: 
 

 
 
Ne glede na dobre rezultate v končani sezoni, se je zaradi zapleta z MOL in delno odpovedjo 
pogodbe o koriščenju ur za prvo člansko ekipo le ta po neuspelih pogovorih s predstavniki 
občine, Oddelka za šport, pokrovitelja in tedanjega predsednika g. Hribarja, ekipa »selila« 
nazaj pod okrilje OK Kamnik. Tako smo prvič po toliko letih sezono 2017/18 začeli brez ekipe 
v 1. DOL, saj smo se zaradi nastale situacije odločili, da takratna 1b ekipa vsaj še eno leto 
ostane pod okriljem ŽOK Tabor, čeprav je nosilec tekmovalne licence še vedno naš klub. 
 
V mlajših kategorijah ni bilo bistvenih sprememb, le da je trener združene kadetske ekipe Oleg 
Gorbachov prevzel vodenje članske ekipe v ŽOK Tabor, v klubu pa so ostali 3 zaposleni trenerji 
in še 4 dodatni trenerji, ki nadaljujejo svoje uspešno delo. Poleg dela v klubskih selekcijah, 
trenerji vodijo interesne dejavnosti na 5 osnovnih šolah za 11 skupin osnovnošolskih otrok.  
 
Uspešno smo izpeljali Tabor v Savudriji in odbojkarski kamp v Ljubljani ter sodelovali na večjih 
mednarodnih turnirjih ter organizirali sami klubske turnirje – »krompirjev« turnir, božični 
turnir, zaključni turnir za vse selekcije, turnir ŠOV za vse udeležence interesnih dejavnosti. 
 
Finančno poslovanje kluba je tekoče, uspevamo počasi plačevati tudi zapadle obveznosti iz 
preteklega obdobja. UO kluba se je sestajal redno in obravnaval aktualno problematiko. 
 
 
 
 



2. SEZONA 2017/18 
 
Na izredni skupščini v mesecu avgustu, je bil sprejet sklep, da glede na nastalo situacijo ob odhodu 
generalnega pokrovitelja, zadržanih sredstev s strani MOL in menjavo vodstva v društvu, novi 
upravni odbor in predsednika društva v imenu društva z ostalimi ljubljanskimi klubi podpišejo 
dogovor o sodelovanju, s katerim se v sezoni 2017/2018 tekmovalne pravice za obdobje enega 
leta začasno prenesejo na drugi klub v okviru dogovora o t.i. »Ljubljanski kooperativi. Tako v tej 
sezoni 1. članska ljubljanska ženska ekipa nastopa pod imenom Ljubljana in za ŽOK Tabor, vendar 
pa je tako finančno kot organizacijsko podprta s strani vseh ženskih ljubljanskih klubov – mesečni 
prispevek, pomoč pri organizaciji tekem… Vsak izmed ljubljanskih klubov sicer samostojno upravlja 
in vodi svojo organizacijo ter tekmuje na tekmovanjih pod okriljem OZS v kategorijah mini in male 
odbojke, starejših deklic, kadetinj in mladink ter v 2. in 3. DOL. 
  
V sezoni 2017/18  v klubu nadaljujemo z razdeljevanjem otrok v več selekcij, glede na starostne 
skupine oz. kakovost. Zaradi zagotavljanja čim kvalitetnejših pogojev in kvalitetne izvedbe 
treningov bomo poskušali posamezno selekcijo omejevati na 12 do največ 14 igralk. Končno število 
selekcij bo v vsaki sezoni odvisno od števila deklet, vključenih v trenažni proces, od razpoložljivosti 
dvoran in števila razpoložljivih trenerjev. Skozi sistem množičnosti v nižjih starostnih kategorijah 
in s kakovostnim selekcioniranjem v višjih starostnih kategorijah imamo namen razviti čim več 
domačih igralk, ki bodo v prihodnosti nosile glavno breme v 1. članski vrsti Odbojkarskega društva 
Calcit Ljubljana. Tukaj bi želeli izpostaviti, da se je v tej sezoni prav v vseh starostnih kategorijah 
uspelo dekletom uvrstiti na polfinalne turnirje (med najboljših 8 
  
Z namenom, da bi si v klubu zagotovili reden dotok najmlajših odbojkaric, nadaljujemo s Šolo 
odbojke za vse (ŠOV), ki bo v okviru interesne dejavnosti za deklice od 3. do 6. razreda delovala na 
ljubljanskih osnovnih šolah. Pri izvajanju programa ŠOV smo z namenom, da še povečamo bazen 
igralk oz. še boljše vključevanje perspektivnih deklet iz OŠ v klubske selekcije, odprti za sodelovanje 
z ostalimi ženskimi odbojkarskimi klubi oz. odbojkarskimi šolami. 
 
V tem trenutku lahko tudi ponosno povemo, da smo se prav v vseh mlajših kategorijah že uvrstili 
v polfinalna tekmovanja, z izjemo male odbojke, ki pa so že med 12 najboljšimi ekipami v državi in 
še nadaljujejo s tekmovanjem. 
 

 

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
Postavke v računovodskih izkazih so vrednotene po načelu stalnosti. Upoštevano je načelo 
previdnosti, kar pomeni, da so do bilančnega dne upoštevani samo uresničeni dobički. 
Odhodki in prihodki so upoštevani po načelu nastanka poslovnega dogodka. Društvo vodi 
poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva z upoštevanjem SRS 33 in po potrebi 
tudi splošnih standardov. Osnovna sredstva so ob nabavi vrednotena po izvirni nabavni 
vrednosti. Pri amortiziranju pa društvo uporablja metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilanca stanja 
 

 Postavka   ZNESEK v EUR 

    

 SREDSTVA (002+ 009+015)   117.728,85 

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003 do 008)    703,05 

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve    0    

 II. Opredmetena osnovna sredstva    703,05 

 III. Naložbene nepremičnine    0    

 IV. Dolgoročne finančne naložbe    0    

 V. Dolgoročne poslovne terjatve    0    

 VI. Odložene terjatve za davek    0    

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (010 do 014)  99.191,87    

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo    0    

 II. Zaloge    0    

 III. Kratkoročne finančne naložbe    0    

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve    85.348,98    

 V. Denarna sredstva    13.842,89   

 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  17.833,93    

  Zunajbilančna sredstva    0    

    

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (018+021+022+026+031)     117.728,85    

 A. SKLAD (019 do 020)    -8.596,24    

 I. Društveni sklad     -8.596,24    

 II. Presežek iz prevrednotenja    0    

 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE    0    

 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (023 do 025)    0    

 I. Dolgoročne finančne obveznosti    0    

 II. Dolgoročne poslovne obveznosti    0    

 III. Odložene obveznosti za davek    0    

 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (027 do 030)    94.684,11    

 I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev    0    

 II. Kratkoročne finančne obveznosti    42.400,00    

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti     52.284,11    

 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  31.640,98    

  Zunajbilančne obveznosti    0    

 
Pojasnila k bilanci stanja 
 
Pomembnejše postavke med sredstvi so kratkoročne terjatve do kupcev, drugi dani 
kratkoročni predujmi, druge kratkoročne terjatve, denarna sredstva v banki in aktivne časovne 
razmejitve. Med obveznostmi do virov sredstev pa druge kratkoročne obveznosti, kratkoročne 
obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do države, kratkoročne obveznosti do 
delavcev, kratkoročno dobljena posojila pri drugih, pasivne časovne razmejitve in društveni 
sklad, ki predstavlja presežek odhodkov nad prihodki. 
 



Izkaz poslovnega izida 
 

 Postavka  
 ZNESEK v 
EUR 

    

 1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058)    222.050,98    

 a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji    0    

 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev    80.379,53   

 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov    0    

 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb    2.830,00    

 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov    0    

 e) članarine in prispevki članov     55.355,86 

 f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov    222.050,98  

 g) ostali prihodki od dejavnosti    99,54 

 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje    0    

 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje    0    

 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve    0    

 5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061)   360.715,91   

 6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga (064-
065+066)    6.842,57    

 a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga    6.842,57    

 b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga    0    

 c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga    0    

 7. Stroški storitev    209.089,79    

 8. Stroški dela    64.814,20    

 9. Dotacije drugim pravnim osebam    0    

 10. Odpisi vrednosti    285,98 

 11. Drugi odhodki iz dejavnosti    15.126,51    

 11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti (063+067+068+069+070+071)  296.159,05    

 12. Finančni prihodki    1,32 

 13. Finančni odhodki    5,36 

 14. Drugi prihodki    2.548,65 

 15. Drugi odhodki    9.786,83 

 16. Davek od dohodkov     3.783,68 

 17. Odloženi davki    0    

 18. Čisti presežek prihodkov (062-072+073-074+075-076-077-078)    53.530,96 

 19. Čisti presežek odhodkov (072-062-073+074-075+076+077+078)    0 

 20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka 
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij    0    

  *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)    3,00   

  **ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA    12    

 
 
 
 
 



Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 
Delovanje društva je financirano iz naslova članarin svojih članov, donacij pravnih in fizičnih 
oseb, iz naslova proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana ter iz naslova sponzorskih 
sredstev. Društvo je v letu 2017 doseglo tudi prihodke iz naslova prodaje športne opreme 
svojim članom. Dosegli so tudi prihodke iz naslova obresti, kar je zadoščalo za pokritje vseh 
stroškov tekočega poslovnega leta. 
 
Večino odhodkov so predstavljali stroški povezani z izvedbo treningov za svoje člane, stroški 
povezani z udeležbo na tekmah,  stroški nakupa športne opreme, stroški najema prevoznih 
sredstev za prevoz na tekme, stroški povračil potnih stroškov za sodnike, stroški plač, stroški 
štipendiranja igralk in stroški članarin športnim zvezam. V letu 2017 je društvo obračunalo za 
285,98 EUR amortizacije.   
 
Društvo je v poslovnem letu ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki.  
 

3. Nadzor in sprejem letnega poročila 2017 
 
Društvo ni zavezano k reviziji. Nadzor nad poslovanjem je bil opravljen s pregledom poslovnih 
listin in njihovim vpisovanjem v poslovne knjige. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pri 
pripravi vsebine zaključnega poročila sta sodelovali Neva Suhadolčan in podjetje PROR.I.S.K. 
d.o.o., pooblaščeni računovodski servis za OD Calcit Ljubljana. Odgovorna oseba za vsebino 
zaključnega računa je predsednik društva Iztok Lesjak. 
 
Poslovno poročilo, računovodski izkazi s pojasnili 2017 in plan dela za leto 2018 so bili sprejeti 
na zboru društva dne 28.03.2018. 


