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ZAPISNIK 2. seje Nadzornega odbora LZS
Datum, 10.3.2014
Prisotni: Dejan Gjurin, Ivan Vušnik, Branko Vardič in Darja Rožmanec
Pričetek ob 17.00
NO LZS se je sestal z namenom pregleda poslovanja LZS in priprave poročila za 28. Redno skupščino
LZS, ki bo 19.3.2014
1. Finančno poslovanje LZS – finančno poročilo za leto 2013
Darja Rožmanec je predstavila finančno poročilo za leto 2013 po posameznih postavkah.
Po podrobnem pregledu postavk smo ugotovili, da bi se nekatera stroškovna mesta iz
trenutnega kontnega plana lahko prenesla na mesta kjer so dejansko stroški nastali.
V povezavi s stroški NO predlaga spremembo pravilnika o izplačevanju nagrad.
Finančno poročilo je del Letnega poročila LZS.
2. Osnovna sredstva in drobni inventar
Darja Rožmanec je predstavila spisek osnovnih sredstev. Ugotovili smo, da za osnovna sredstva
ni opravljena inventura, ki mora biti vsaj 1x letno opravljena.
Spisek drobnega inventarja je bil dostavljen s strani Igorja Štrajharja
Reverzi za osnovna sredstva in drobni inventar so urejeni.
3. Delovanje LZS – Letni program
NO pogreša poročila vodij programov o njihovem uresničevanju letnega načrta dela ter
udejstvovanja reprezentanc kot je navedeno v pravilniku o dolžnosti vodij reprezentanc.
Prav tako je potrebno urediti status vodij programov ter dopolniti pravilnik v tem delu.
Letni načrt je v večini postavk izpolnjen razen pripomb zgoraj.
Apeliramo na vse člane LZS, da upoštevajo pravilnike LZS še posebej bi v trenutni situaciji
izpostavili upoštevanje pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju
dokumentarnega gradiva.
4. NO je zelo zadovoljen z delovanjem OO EMPOK 2013 in vsemi sodelujočimi pri tem projektu in
jim izreka pohvalo za odlično izvedbo.
Prav tako lahko pohvalimo dobro delo pri izvedbi projekta lokostrelskih centrov in izvedbo
projekta »zabojnika« v Stožicah za zimsko streljanje na dolge razdalje.
V tekmovalnem delu pa bi izpostavili izpolnitev kvote za MOI 2014.
Zaključek ob 19.37.

