POSLOVNO POROČILO
ODBOJKARSKEGA DRUŠTVA VITAL LJUBLJANA

1. SEZONA 2019
Na izredni skupščini v mesecu septembru 2018, je bilo izvoljeno popolnoma novo vodstvo v
društvu, novi upravni odbor in predsednik društva. Prva članska ekipa in licenca za tekmovanje v
1. b članski ženski ligi se je vrnila v Vital in tako Vital ponovno nastopa v prvi ligi. S pomočjo
ponovnega razpisa MOL Šport 2018 v mesecu septembru, so bili zagotovljeni osnovni pogoji za
nadaljevanje dela društva Vital Ljubljana, kot največjega ženskega odbojkarskega kluba v Ljubljani.
V sezoni 2019 v klubu nadaljujemo z razdeljevanjem otrok v več selekcij, glede na starostne
skupine oz. kakovost. Zaradi zagotavljanja čim kvalitetnejših pogojev in kvalitetne izvedbe
treningov smo 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
Vital Ljubljana.
Zaradi premajhnega števila igralk za samostojno ekipo v 1. B članski ligi, smo se odločili za
sodelovanje ŽOK Šentvid in s skupno ekipo nastopili v 1 B. članski ligi. Navedeno sodelovanje se ni
izkazalo za najbolj primerno in se bodo takšna sodelovanja v prihodnosti izvajala le če bo izvedba
omogočala le najboljše pogoje za naše igralke.
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 8. 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 v sezoni 2018/2019 dosegli veliko izjemnih
rezultatov, ki so ostali na nivoju sezone 2017/2018.

Finančno poslovanje kluba je tekoče, uspevamo počasi plačevati tudi zapadle obveznosti iz
preteklega obdobja. UO se je telefonsko in preko elektronske korespondence informiral o
tekočem stanju v klubu in načrtih za prihodnje.
V sezoni 2019/2020 želimo še izboljšati finančno situacijo društva ter zagotoviti še boljše
pogoje za delo in razvoj ženske odbojke v Ljubljani in Sloveniji.

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
Glej prilogo.
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
Glej prilogo.
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 2019 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. Uspeli smo se tudi dogovoriti s OD Calcit, za odpis dolga v
višini 20.000 Eur, ki je nastal v prejšnjih sezonah zaradi spora med OD Calcit in MOL. Poleg tega
pa smo v letu 2019 uspeli še dodatno znižati dolg do OD Calcit še za 10.000 eur iz naslova
prestopa igralke iz našega kluba v njihov klub, kljub temu, da do odškodnine nismo bili
upravičeni. Kljub temu so upoštevali dosedanji vložek našega klub v razvoj vrhunske mlade
igralke in nam del tega stroška tudi pokrili.
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. Prav tako, je del odhodkov v letu 2019
čisto nepričakovano nastal zaradi dodelitve premajhnega števila ur v dvoranah, na podlagi
razpisa MOL. Ker smo kljub temu želeli našim igralkam ponuditi najboljše pogoje, smo veliko
ur financirali iz lastnih sredstev kluba.
Društvo je v poslovnem letu ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki.

1. Nadzor in sprejem letnega poročila 2019
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 je sodeloval Predsednik društva Luka Reflak in podjetje
PROR.I.S.K. d.o.o., pooblaščeni računovodski servis za OD Vital Ljubljana. Odgovorna oseba za
vsebino zaključnega računa je predsednik društva Luka Reflak.
Poslovno poročilo, računovodski izkazi s pojasnili 2019, so priloženi temu poročilu. Plan dela
za leto 2020 pa se bo ponovno obravnaval na naslednji skupščini, saj je zaradi COVID - 19,
delovanju društva prilagojeno razmeram.

