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1. SPLOŠNI DEL
1.1 PREDSTAVITEV
Lokostrelska zveza Slovenije kot nacionalna panožna športna zveza združuje vsa zainteresirana
slovenska lokostrelska društva/klube, ki se ukvarjajo z lokostrelskim športom, promocijo
lokostrelstva, rekreacijo, vzgojo in izobraževanjem ter zagotavljajo pogoje vrhunskim
lokostrelskim tekmovalcem. Različni športni interesi, ki jih zveza povezuje, narekuje
premišljeno in usklajeno delovanje za kar se v vodstvu še posebej zavzemamo, saj se trudimo
vzpostaviti pregledno, učinkovito in gospodarno delo s poudarkom uveljavljanja športnih
interesov naših članic in predvsem športnikov.
V Lokostrelsko zvezo Slovenije je bilo v letu 2013 včlanjenih 36 klubov/društev, od tega jih 35
tekmuje v uradnih tekmovanjih panožne zveze.
Po podatkih je v klubih/društvih registriranih 1.726 članov, kar nas umešča med manj
množične športne panoge v Sloveniji.
V svetovnem merilu je lokostrelstvo kot panoga med množičnejšimi športi saj je v svetovno
lokostrelsko zvezo WA včlanjenih 151 držav.
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
Naslov: Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 653 393 - tajništvo
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Matična številka: 5079837
Transakcijski račun: SI56 0201 3001 7204 321 - Nova Ljubljanska banka
1.2 ORGANIZIRANOST
Na volilni seji Skupščine marca so bili izvoljeni novi organi LZS, na novembrski izredni seji pa
nov predsednik zveze. Ključno je, da so v organih in komisijah ljudje, ki bodo v skladu s
pravilniki ažurno izvajali svoje naloge in hkrati pripomogli k razvoju lokostrelske športne
panoge.
Predsednik LZS:
Leon Uratnik, LK Žalec
Člani Izvršnega odbora LZS:
1. Tone Cezar, LK Šenčur
2. Viljem Eržen, LK DLL Potens
3. Albin Likar, LK Orel
4. Darja Rožmanec, LK DLL Potens
5. Jaroš Šteharnik, LD Loroška
6. Igor Štrajhar, LK Kamnik
Člani Nadzornega odbora:
1. Dejan Gjurin – predsednik, LK Kamnik
2. Branko Vardič, LK Paradoks
3. Ivan Vušnik, LD Koroška

Člani Disciplinske komisije:
1. Liljana Zvonka Grahek, LK Paradoks
2. Peter Horjak, LK Kamnik
3. Bernarda Maklin, LK Koroška
4. Boštjan Matjašič, LD Krasinec
5. Jurij Vojvoda – predsednik, LK Kranj
1.3 PREGLED DEJAVNOSTI
Lokostrelska zveza Slovenije je prostovoljna zveza društev, katerih dejavnost je lokostrelstvo.
LZS je ustanovljena s ciljem da, organizirano in enotno spodbuja, razširja, razvija in usmerja
razvoj lokostrelstva v RS in v ta namen organizira in izvaja sporazumno dogovorjene akcije v
lokostrelstvu na območju Republike Slovenije.
V letu 2013 smo izvajali zastavljene naloge, ki so bile navedene v programu dela za leto 2013.
Poleg nalog, ki izhajajo iz članstva v OKS, WA in WAE, opravlja LZS še naslednje naloge:
 izvedba reprezentančnih programov dela,
 reprezentančni nastopi mladinskih in članskih reprezentanc,
 izvedba pokalnih tekmovanj,
 pridobitev kandidatur za mednarodna lokostrelska tekmovanja,
 strokovno vodeno delo mladinske selekcije in delo z mladimi po klubih,
 povečevanje članstva,
 izobraževanje strokovnih sodelavcev,
 promocija in popularizacija lokostrelstva v slovenskem športnem prostoru,
 zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo zastavljenih načrtov,
 zagotovitev materialnih in strokovno-trenerskih pogojev za članske reprezentance,
stimulacija in nagrajevanje za uspehe,
 poskrbeti za strokovni kader za delo z člansko selekcijo v tarčnem programu
 spremljanje kakovosti dela in financ na posameznih programih,…
1.4 VIZIJA IN SMERNICE DELOVANJA
Vizija Lokostrelske zveze Slovenije je združevati interes društev na področju nadaljnjega
razvoja lokostrelskega športa, vzpodbujati in koordinirati razvoj lokostrelstva predvsem pri
mladih, izvajati delo in skrbeti za strokovni in tekmovalni razvoj kadetskih-mladinskih selekcij
in članskih reprezentanc ter uveljavljati in promovirati lokostrelstvo in šport kot pomemben
element kakovostnega življenjskega sloga vsakega posameznika.
Biti zaupanja vredna organizacija, ki bo skrbela za kvaliteten razvoj lokostrelstva v Sloveniji.
Odigrati moramo vlogo nosilca te športne panoge, ki bo obsegala skrb za tekmovalce, trenerje,
sodnike, strokovne delavce in organizatorje na vseh ravneh od rekreativnega do vrhunskega
nivoja.
Kvalitetna izmenjava informacij in redna komunikacija s klubi/društvi in javnostjo bo naša
prednostna naloga. Prav tako skrb za vse reprezentančne selekcije, ki jim bo potrebno
zagotoviti vso možno podporo.
Zaposleni in pogodbeni sodelavci dela opravljajo predano ter odgovorno z upoštevanjem
zakonskih določb, pravilnikov ter standardov poslovanja. Zveza mora slediti svetovnim
lokostrelskim smernicam in biti odzivna ter prilagodljiva glede na dane razmere. S pravim
pristopom in sodelovanjem vseh vpletenih smo sposobni dosegati nadpovprečne cilje in biti
vzoren primer sodobne športne organizacije.

1.5 FINANČNO POSLOVANJE
Lokostrelska zveza Slovenije je v letu 2013 pridobivala sredstva:
 Prihodki iz proračuna
Ministrstvo za izobraževanje znanost šport
Fundacija za Šport
Olimpijski komite Slovenije
ZC RS Planica
 Drugi prihodki
Članarine
Dotacije pravnih in fizičnih oseb
Prihodki iz dejavnosti – nepridobitna
Prihodki iz dejavnosti – pridobitna
Obresti
Drugi finančni prihodki
Sredstva so se v letu 2013 porabljala za:
 Stroške tekmovalnega sistema
 Stroške delovanja zveze
 Priprave na Evropsko mladinsko prvenstvo
 Strokovni kader
 Lokostrelska šola in tabor
 Evropski mladinski pokal
 Razno (odbitni delež ddv in bančne obresti)
Lokostrelska zveza Slovenije je v letu 2013 poslovala gospodarno, skrbeli smo za ravnovesje
med prihodki in odhodki. Zaključni račun 2013 izkazuje + 1.327,11€.
Pregled finančnega poslovanja je naveden v Računovodskem delu poročila.

2. VSEBINSKI DEL
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH TEKMOVALNIH CILJIH IN REZULTATIH ZVEZE V LETU 2013
2.1.1 Tekmovalni programi
Delo in vodenje
Vodje programov so izvajali potrjene programe dela, ki so bili usklajeni s strokovnimi
pripombami. Strokovno delo je opravljal zaposleni trener Matej Zupanc od septembra dalje pa
še za določen čas zaposleni Matija Žlender. Strokovno delo v mladinskem programu poteka
kontinuirano na visokem kakovostnem nivoju in je finančno delno krito iz MIZŠ. Delo v
članskih reprezentancah je potekalo tako, da so se kandidati članskih reprezentanc pripravljali
individualno s svojimi trenerji. Gregor Končan je ob koncu leta podal odstop iz mesta vodje
tarčnega programa. Izdelavo programa dela za 2014 in vodenje je prevzel Matija Žlender.
Tekmovalci tarčnega programa so mednarodnih tekmovanj udeleževali v skromnejšem številu
kot v prejšnjih letih. Kategorizacija je bila pridobljena z 7. mestom Slavka Turšiča v SL na
Evropskem dvoranskem prvenstvu v Rzeszovu na Poljskem. Na Grand Prixu v Riomu je mešana
ekipa SL v sestavi Toja Černe in Vili Korošec osvojila 3. mesto. Članska moška ekipa SL se je
dokazala z drugim mestom v sicer skromni udeležbi štirih reprezentanc. Olimpijski komite

Slovenije je na Sredozemske igre v Mersin povabil 6 lokostrelcev. Članom reprezentanc so se
na podlagi plana dela in ovrednotenja točk ob zaključku sezone izplačali stroški za priprave.
Odlična predstava mladincev na Evropskem mladinskem pokalu, ki je potekalo v Ljubljani
predvsem v sestavljenem loku. V mladinskem programu je Gašper Štrajhar na mladinskem
svetovnem prvenstvu v Wuxiju zagotovil Sloveniji mesto za nastop na Mladinskih olimpijskih
igrah v Nanjingu na Kitajskem.
Poljski program programa uspešno vodi Aleksander Janežič, ki je vodil priprave in nastop
mladinske in članske reprezentance v Terniju v Italiji. V domovino so se vrnili s petimi
osvojenimi medaljami in vpisali štiri kategorizacije mednarodnega in eno perspektivnega
razreda. Slovenija je z dvema tekmovalcema sodelovala na Svetovnih igrah v Caliju. Članom
reprezentance so se na podlagi plana dela in ovrednotenja točk ob zaključku sezone izplačali
stroški za priprave.
Priprave tekmovalcev v 3D programu so potekala z osebnimi trenerji. Na SP v Sassariju se
nihče od tekmovalcev ni uvrstil v zaključne boje za osvojitev medalj. Vodja programa je takoj
povrnitvi reprezentance Izvršnemu odboru ponudil odstopno izjavo, katere pa ti niso sprejeli.
V prihodnjem letu načrtujejo intenzivno delo predvsem na področju tehnike. Članom
reprezentance so se na podlagi plana dela in ovrednotenja točk ob zaključku sezone izplačali
stroški za priprave.
V šolskem programu se je izvajala tekmovanja v standardnem loku v regijskih in državnih
šolskih prvenstvih. Način dela z začetniki je povzet po navodilih iz prevedenega FITA - WA
priročnika za začetnike in je stimuliran z nagrajevanjem z značkami. V okviru šolskih tekmovanj
smo izpeljali vsa regijska dvoranska in zunanja tekmovanja, obe državni prvenstvi ter tekmo
mladincev na Hipodromu Stožice. Na lokostrelskem taboru v Bohinju so se najmlajši naučili
lokostrelskih veščin, taborništva, pohodništva, plezanja, veslanja in sklenili prijateljstva z
vrstniki vendar je bil tabor zelo slabo obiskan.
V letu 2013 so pričeli z delovanjem regijski centri, ki so oblika organizacije kvalitetnega
strokovnega lokostrelskega izobraževanja, vzgoje in treniranja mladih lokostrelcev in
lokostrelskih kadrov. To so "centri odličnosti" v smislu izbire/selekcije vključenih tekmovalcev,
strokovnega in trenerskega kadra in potrebne tehnične opremljenosti. Centri so namenjeni
mladim lokostrelcem, ki so osnovno znanje že pridobili v klubih in z voljo, željo,
tekmovalnostjo, rezultati, izkušnjami ter pripravljenostjo pokazali resen namen za treniranje
lokostrelstva tudi v bodoče. Klubski in reprezentančni trenerji, vodje programov so v njih
prepoznali potrebne kvalitete, na osnovi katerih lahko v prihodnosti, z dobrim in strokovnim
delom, postanejo lokostrelci mednarodnega nivoja.
Rezultati
Rezultate s tekmovanj in s tem kategorizacije so vodene ločeno po posameznih panogah:
tarčno lokostrelstvo, poljsko lokostrelstvo in 3D lokostrelstvo. Ob koncu leta smo vpisali 21
kategorizacij mednarodnega in perspektivnega razreda. Z reprezentancami smo se udeležili
vseh večjih mednarodnih tekmovanj in dosegli dobre mednarodne rezultate.
Pogoji za treninge članov selekcije in reprezentantov
Za potrebe dvoranskih treningov selekcij in priprav reprezentanc tarčnega programa smo
zagotovili pogoje za trening v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah. Na Hipodromu Stožice je
potekal trening na zunanjem strelišču. Sklenjen je dogovor za organizacijo Evropskega
mladinskega prvenstva, ki bo potekalo od 19.-24.05.2014 na Hipodromu Stožice.

Nov zabojnik, ki je postavljen na strelišču Hipodroma Stožice je namenjen za zimske treninge
članov selekcij in reprezentantov z ukrivljenim in sestavljenim lokom ter hrambi opreme za
zunanje tarčno strelišče. Postavljen je s sofinanciranjem Fundacije za šport RS in Športa
Ljubljane, ki je predlagal postavitev na lokaciji v Stožicah, streljaj stran od prejšnjega vadbišča.
Objekt omogoča streljanje osmim lokostrelcem naenkrat na razdaljah do 70 metrov.
Reprezentančna oblačila
Za selekcije in reprezentance so bile naročene majice za prosti čas. Reprezentančne majice so
se za vse reprezentance naročale po potrebi. Trenirke iz prejšnje kolekcije OKS pa niso več
naprodaj in zato je potrebno izdajanje in vračanje trenirk za nastope na mednarodnih
tekmovanjih. Izvršni odbor je 58. seji sprejel sklep, da podpira nabavo novih tekmovalnih
oblačil iz nove kolekcije OKS za mladinsko reprezentanco.
Zdravniški pregledi
Na zdravniške preglede so bili napoteni vsi reprezentanti. Tekmovalce, ki so imeli status
mednarodnega oz. perspektivnega razreda smo do zasedbe odobrene kvote pošiljali v
ambulanto Medicine dela in športa na Metelkovi v Ljubljani. Ostali zdravniški pregledi so bili
izvedeni v Zdravstvenem domu na Fužinah. Tomaž Hodnik je tekmovalce naročal na preglede
in vodil evidenco zdravstvenih pregledov.
Nagrade kategoriziranim tekmovalcem in nagrade za osvojene medalje in svetovne rekorde
Za uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih je IO na podlagi
Pravilnika o nagrajevanju dosežkov odobrili izplačilo nagrad tekmovalcem in trenerjem. Na
zaključni prireditvi smo reprezentantom podelili zaslužena priznanja za osvojene medalje in
rekorde ter razglasili tekmovalko in tekmovalca ter klub leta. Lokostrelka leta je postala Toja
Černe - LK Feniks Kranj, lokostrelec Slavko Turšič - LK DLL Potens, klub leta pa Lokostrelsko
društvo Logatec.
2.1.2 Tekmovalni sistem
Tekmovanja
Ob vrhunskem športu je bila prioritetna naloga izpeljava tekmovalnega sistema, tako tistega iz
koledarja LZS za vse registrirane domače tekmovalce kot tistega za vrhunski šport. Za vse
registrirane tekmovalce smo ponovno izpeljali tekmovanja za:
 Slovenski pokal,
 FITA pokal
 3D pokal,
 Alpe Adria Field pokal - skupaj z Furlanijo in Julijsko krajino in Avstrijo
 Alpe Adria 3D pokal
 Jadranski pokal - skupaj s Hrvaško
 Srednjeevropski FITA pokal
Pomoč zveze pri organizaciji tekmovanj
 zagotovitev sodnikov na tekmovanjih iz koledarja LZS,
 strokovna pomoč organizatorjem državnih prvenstev,
 tehnična oprema: ura in semafor za vodenje tekmovanja, vetrne vreče, reklamni pano LZS,
številke za eliminacije in finale državnih prvenstev,
 nudenjem strokovnega delavca za vodenje prijav in rezultatov tekmovanja,
 možnost izposoje podlog in stojal,
 sofinanciranje organizacije lokostrelskega tekmovanja.

Sojenja
Sodniki so opravili sojenja po določilih Tekmovalnega pravilnika in razporedu Sodniške
komisije.
Na željo članov LZS ter s podporo članov Izvršnega odbora in novega predsednika je Sodniška
komisija sprejela sklep o delegiranju le enega sodnika na tekme pod okriljem Lokostrelske
zveze Slovenije. Tekma z enim sodnikom je tekma, ki ni prijavljena pri WA in posledično ne
omogoča priznavanje dosežkov iz WA pravil. Sodniške naloge in odgovornosti si porazdelijo vsi
udeleženci tekmovanja; tekmovalci in njihovi trenerji, organizator in gostujoči sodnik.
Zavarovanja
Police za nezgodno zavarovanje so bile sklenjene za člane selekcij in reprezentante, njihove
spremljevalce in sodnike.
Izobraževanje
Strokovni kader
V prvem polletju leta je Komisija za izobraževanje delovala predvsem na posodabljanju
programov strokovnega usposabljanja v športu programov usposabljanja Lokostrelske zveze
Slovenije za nazive vaditelj lokostrelstva, učitelj lokostrelstva 1 (skupaj strokovni delavec v
športu 1) in učitelj lokostrelstva 2 (strokovni delavec v športu 2), ter trener lokostrelstva
(strokovni delavec v športu 3) in sodnik lokostrelstva (strokovni delavec v športu 1) s
Strokovnim svetom za šport RS. Žal so se procedure za potrditev predstavljenih programov
zavlekle v jesen tako, da smo letošnji program za Vaditelja lokostrelstva sicer izvedli po novem
programu, ki pa ga v končni varianti Strokovni svet za šport RS še ni potrdil. S strani
Strokovnega sveta za šport RS so potrjeni štirje programi za naslednje obdobje štirih let.
Lokostrelska šola
V Bohinju je Komisija za izobraževanje tudi v letu 2013 razpisala, v običajnem poletnem
terminu dva tečaja in sicer za vaditelja lokostrelstva in učitelja lokostrelstva 2. Na slednjega, ki
smo ga uspeli vključiti v program financiranja z evropskimi sredstvi se je prijavilo nezadostno
število kandidatov z opravljenimi pogoji. Glede na to, da ta komisija tudi ni imela v tistem času
zanesljive garancije za odobritev programa in bi morali stroške izvedbe programa nositi
udeleženci sami, smo to izobraževanje odpovedali. Komisija se bo prizadevala, da v
prihodnjem letu program za naziv strokovnega delavcev lokostrelstvu 2 vključi med programe
financirane iz evropskih sredstev. Na tečaj za vaditelja lokostrelstva pa se je prijavilo le devet
tečajnikov, ki so izpolnjevali pogoje pristopa. Tečaj je opravilo 5 udeležencev v prvem roku in
3. drugem in tretjem roku.
Licenčni seminarji
V prvem delu leta je bil organiziran licenčni seminar za vse strokovne delavce v zvezi.
Seminarja na katerem je predaval italijanski reprezentančni trener Filippo Clini se je udeležilo
29 vaditeljev učiteljev in trenerjev. V decembru je komisija za pripravila drugi letošnji licenčni
seminar za pedagoške strokovne delavce v športu. Seminar je bil namenjen splošni
predstavitvi posameznih programov LZS, predstavitvi sprememb tekmovalnih pravil in
predstavitvi trenerskega seminarja, ki je novembra potekal v Bruslju.

Informatika, mediji in sponzorji
Evidenca članstva
Aplikacijo Evidence članstva predstavniki klubov lahko naložijo iz spletne stani. Vsi podatki so
shranjeni na strežniku, zato jih ob oddaji podatkov ni bilo potrebno pošiljati po elektronski
pošti.
Pregled rezultatov
Z razvojem aplikacij za vnos, pregledovanje in potrjevanje rezultatov smo dali tekmovalcem
možnost, da beležijo svoje rezultate, strokovnemu kadru smo omogočili spremljanje rezultatov
in predpisanih norm, klubom pa izpis dosežkov za potrebe občinskih razpisov.
Spletna stran
Spletna stran LZS je vseskozi aktualizirana. Odgovorne osebe imajo dostop do direktne objave
novic, poročil in rezultatov. Utečene objave je treba še obogatili z vsestranskimi poročili in
informacijami iz pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev za kar smo k sodelovanju povabili
Vilja Eržena. Odgovorne osebe s kodo za dostop do direktnih objav so redno objavljale
pomembnejša poročila s tekmovanj in dogajanja v zvezi. Objavljene so bile novice, rezultati
tekmovanj, pravilniki, fotografije, oglasi in posnetki tekmovanj WATV. Število ogledov na
spletni strani je bilo povprečno 4.276 na mesec. Dopolnjuje se baza naslovov medijev na
katere se takoj ob dobri uvrstitvi naših reprezentantov pošlje novica na vse naslove.
Sponzorji
Sponzorskih sredstev si seveda želimo, da bi s tako pridobljenimi sredstvi dodatno sofinancirali
naš tekmovalni program vendar je splošna situacija na tem področju zelo neugodna. Z
organizacijo Evropskega mladinskega prvenstva smo se ob organizaciji aktivno vključili v
pridobivanje sponzorjev.
Zaključna prireditev
Na zaključni prireditvi, ki smo jo letos organizirali v avli Strelišča v Ljubljani smo podelili
jubilejna priznanja, priznanja Izvršnega odbora za dosežene uspehe v letu 2013, razglasili
lokostrelko in lokostrelca leta ter klub/društvo leta 2013. Novi predsednik zveze Leon Uratnik
je vsem zaželel veliko tekmovalnih uspehov in osebnega zadovoljstva v naslednjem letu.
Priloga: Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2013
Priloga: Pregled doseženih kategorizacij – februar 2014
2.2 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH
Lokostrelska zveza Slovenije leto 2013 uspešno končala eno svojih večjih investicijskih
pridobitev - novim zabojnikom, namenjenim za zimske treninge članov selekcij in
reprezentantov z ukrivljenim in sestavljenim lokom ter hrambi opreme za zunanje tarčno
strelišče. Postavljen je bil s pomočjo Fundacije za šport RS in Športa Ljubljane. Objekt omogoča
streljanje osmim lokostrelcem naenkrat na razdaljah do 70 metrov. Prosti termini so na voljo
vsem zainteresiram članom klubov/društev zveze, ki predhodno najavijo termine skupinskega
treninga.
2.3 POROČILO O IZVEDBI MEDNARODNEGA TEKMOVANJA
Lokostrelska zveza Slovenije je uspešno zaključila svoj letošnji največji izvedbeni projekt –
Evropski mladinski pokal 2013 katerega nam je v organizacijo zaupala Evropska lokostrelska
zveza WAE. Tekmovanje je odlično uspelo, tako v tekmovalnem kot organizacijskem smislu.
Da je bilo tako veliko prireditev mogoče pripraviti in izpeljati, gre posebna zahvala
prostovoljcem, ki so s svojo nesebično pomočjo in darovanjem svojega časa, sposobnosti,
delavnosti in znanj pomagali, da je vse potekalo kot je bilo treba. Ne samo, da so bile odlično

izvršene vse brezštevilne naloge, ob tem skupnem delu smo ugotovili tudi, koliko sposobnih in
strokovnih ljudi je v slovenskem lokostrelstvu. Ko združimo moči, nam ni nič nemogoče.
Finančno projekt ni imel vidnejša doprinosa pridobitnih sredstev. Seveda je pa potrebno
upoštevati dejstvo, da bomo zaradi dobre organizacije lahko v prihodnje kandidirali tudi za
evropska prvenstva, kjer so finančni učinki organizacije tekmovanja neprimerljivo višji. Na WAE
je bila oddana kandidatura za organizacijo Evropskega mladinskega prvenstva 2014.
2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJNIH CILJEV
Vsi cilji, ki smo jih dosegli v prejšnjih letih in ki smo si jih zadali v letu 2013 ne bi bili izvedljivi in
dosegljivi brez vestnih in pogumnih športnih delavcev v zvezi: tako funkcionarjev kot trenerjev
in vaditeljev ter prostovoljcev. Vsem članom Izvršnega odbora in drugih odborov gre zahvala
za bolj gospodarno in pozitivno poslovanje zveze v letu 2013, kar dokazuje, da je vodstvo
dobro opravljalo naložena dela in naloge. Trenerjem se zahvaljujemo za vsa znanja, ki so jih
vložili v svoje delo, za vse nasmehe, ki so jih delili z vadečimi in tekmovalci in se zasluženo
veselili osvojenih medalj.
Lokostrelstvo kot šport je v zadnjih letih v vseh pogledih naredil korak naprej predvsem v
konkurenčnosti in prepoznavnosti. Tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju slovenski
lokostrelci dosegajo odlične rezultate in igrajo pomembnejšo vlogo v mednarodnem merilu.
Lokostrelska zveza Slovenije mora vsem reprezentančnim selekcijam za dosego njihovih
visokih ciljev, še naprej zagotavljati čim boljše pogoje za kvalitetne priprave in omogočiti čim
več nastopov najboljšim tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih.
Hkrati z dobrim delom, osvojenimi dobrimi rezultati v mednarodnem merilu, se bo še
povečalo število kategoriziranih vrhunskih športnikov po novih kriterijih Olimpijskega komiteja
Slovenije.

3. RAČUNOVODSKI DEL - RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
UPORABA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV
Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila Lokostrelska zveza Slovenije upošteva
določila Slovenskega računovodskega standarda - SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in
invalidskih organizacijah.
Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, glede katerih ta standard ne določa
pravil, pa se uporablja pravila, določena s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Poslovni dogodki se evidentirajo na konte, ki jih določa Kontni okvir za društva in invalidske
organizacije.
3.2 BILANCA STANJA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
opravljanju storitev in se po pričakovanjih uporablja več kot enem obračunskem obdobju.
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja.
Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za uvozne in nevračljive nakupne
dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi.
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodske vrednosti odtujenega
opredmetenega osnovnega sredstva oz. neopredmetenega sredstva se prenese med druge
prihodke od dejavnosti, če je prva večja od druge, oz. med prevrednotovalne odhodke, če je
druga večja od prve.
Za merjenje po začetnem pripoznanju društvo uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava posamično. Za razporejanje zneska amortizacije sredstva v njegovi
dobi koristnosti se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
TERJATVE
Terjatev se v bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske
koristi, povezane z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.
Terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane.
Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno
poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po
tečaju ECB.
Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave
njihove oslabitve.
Društvo slabi vse terjatve, od katerih zapadlosti je preteklo 365 dni. Dokončen odpis terjatve
se opravi na podlagi ustrezne listine.
ZALOGE
Ob začetnem pripoznanju se zaloge vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena,
uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave.
Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.
Za zmanjševanje količin na zalogi društvo uporablja metodo zaporednih cen. Zaloge se slabijo,
če knjigovodska vrednost preseže njihovo čisto iztržljivo vrednost.

DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. Knjigovodska vrednost
denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba
po prevrednotenju.
Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na
dan bilance stanja.
KRATKOROČNI DOLGOVI
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih
Je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi so
finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker, posojilodajalci vnašajo v, podjetje
denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove.
Poslovni dolgovi, pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri
opravljanju storitev.
Obstajajo tudi kratkoročni dolgovi, prevzeti od drugih oseb.
Kratkoročni dolg se v knjigovodskih evidencah in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če je
verjetno, da se bodi zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske
koristi in je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti.
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, k v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih
sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov pa
prejem kakega proizvoda ali storitve.
Kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo
valuto.
Povečanje kratkoročnih dolgov iz tega naslova povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje
kratkoročnih dolgov pa redne finančne prihodke.
KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po
Predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo
ocenjena.
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oz.
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oz.
kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke.
DRUŠTVENI SKLAD
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva.
Sestavljen je iz:
- presežka prihodkov
- presežka odhodkov
3.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano
s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku.

PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma ustanov,
dotacij iz javnih fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, donacij
pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in
storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki se nanašajo na
obračunsko obdobje.
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih
cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali
kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
FINANČNI PRIHODKI
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in. Poslovnih terjatev, pozitivne
tečajne razlike, prihodki od dividend .in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in
spremembe vrednosti, odpisi posojil društvu, dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi drugi
od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb.
DRUGI PRIHODKI
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.).
Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.
PRIPOZNAVANJE ODHODKOV
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče
zanesljivo izmeriti.
STROŠKI STORITEV
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih
oseb, ki bremenijo poslovni izid v obdobju.
STROŠKI DELA
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti
daril in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi
delovnega razmerja ter dajatev, kise obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo
društvo.
FINANČNI ODHODKI
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih
odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju.
DRUGI ODHODKI
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov nastalih pri prodaji
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetnih sredstev te podobne postavke in zneske
dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno)
Vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetnih sredstev.
DAVEK ODDOHODKOV PRAVNIH OSEB
Je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje.

PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju,
zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.
PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju. Kritje odhodkov
obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij.
Zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za
pokrivanje obravnavanega obračunskega obdobja.
PRIDOBITNA IN NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
Za sestavitev podatkov o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, se kot sodilo za razmejevanje
upošteva razmerje med prihodki doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki,
doseženimi z vso dejavnostjo.
LZS je v letu 2013 evidentirala 29,90% vseh prihodkov kot pridobitnih.
Prihodki so v izkazu poslovnega uspeha razporejeni neposredno, odhodki pa v procentu.
SPREMEMBA ZAKONODAJE
V letu 2013 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva povzročile
so povečan obseg dela in administriranja.
3.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
3.4.1 Pojasnila postavk iz BS, 01.01.-31.12.2013
1. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva (AOP 003 in 004)
Opredmetena osnovna sredstva:
oprema in naprave

stanje na dan 31.12.2013

stanje na dan 31.12.2012

19.087,46€

5.041,00€

V letu 2013 je LZS realizirala za 16.563,92€ novih vlaganj v nadstrešek – zabojnik za treninge,
ki je postavljen na Hipodomu Stožice. Opredmetena OS sredstva se amortizirajo ob uporabi
metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično s
pričetkom v letu 2014
LZS samostojno določi letne amortizacijske stopnje oz. dobo koristnosti osnovnega sredstva.
Dokončni obračun amortizacije se izdela na koncu poslovnega leta. Obračunani zneski
amortizacije pomenijo strošek pripoznan v izkazu poslovnega izida.
Uporabljene amortizacijske stopnje:
Zgradbe 5%
Oprema in naprave, razen računalniške 12,5-20%
Računalniška oprema 25-50%
Neopredmetena sredstva 10%
Društvo nima pravnih omejitev pri razpolaganju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in
neopredmetenimi sredstvi niti jih nima zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.

2. Dolgoročne poslovne terjatve (AOP007)
Društvo izkazuje stanje na dolgoročnih poslovnih terjatvah v višini 19.087,46€ iz naslova
nadstrešnice-zabojnika 16.563,92€ in 2.523,54€ iz naslova opreme.
.
3. Zaloge (AOP011)
Društvo ne izkazuje stanja zalog.
4. Kratkoročne poslovne terjatve (AOP013)
Na bilančni presečni dan izkazuje društvo stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah v višini
22.882,18€.
Kratkoročne poslovne
terjatve
kupci
predujmi
drugi

22.882,18€
717,32€
1.246,00€
20.918,86€

V postavki drugi so vkalkulirane donacije v višini 20.868,67€ prejete v letu 2014 za leto 2013 in
terjetve za DDV v višini 50,19€. Skupaj 20.918,86€.
Kratkoročne poslovne terjatve - drugi

20.868,67
50,19
20.918,86

5. Denarna sredstva (AOP014)
Društvo izkazuje denarna sredstva na računih v višini 1.881,34€.
6. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP015)
Aktivne časovne razmejitve

3.113,30

Na dan 31.12.2013 izkazuje društvo aktivne časovne razmejitve v višini 3.113,30€ od tega:
Aktivne časovne razmejitve

11,82€
673,22€
130,76€
1.517,75€
0,59€
779,16€

ADRIATIC SLOVENICA
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
IZD.DROB.KOV.PRED.IN GRAV. MIRAN SKUTNIK S.P.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJ
WORLD ARCHERY FEDERATION

7. Društveni sklad (AOP019)
Društveni sklad
Nerazporejeni presežek
prihodkov:

na dan 31.12.2013

na dan 31.12.2012

16.969,75€

15.642,64€

8. Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP028)
Zveza ne izkazuje stanja najetih posojil.

9. Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP029)
Kratkoročne poslovne
obveznosti
dobavitelji
drugi

17.976,10
3.415,66
14.560,44

Kratkoročne poslovne obveznosti so 17.976,10€. Dobavitelji 3.415,66€ in drugi v višini
14.560,44€.
Kratkoročne poslovne
obveznosti - drugi

600,00
prejeti predujmi

3.765,31 plače december 2013
1.986,16 obveznost za DDV
8.208,97 potni in materialni stroški, izplačani v letu 2014 za 2013
14.560,44

3.4.2 Pojasnila postavk iz IPI, 01.01.-31.12.2013
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 490.749,11€,
skupni odhodki pa 489.422,00€.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.327,11€.
PRIHODKI
Pregled prihodkov po vrstah:
Vrsta prihodkov
1 - PRIHODKI IZ PRORAČUNA
Donacije Ministrstvo za izobraževanje znanost in
šport
Donacije Fundacija za šport
Prihodki Olimpijski komite Slovenije
Prihodki ZS RS Planica
2 - DRUGI PRIHODKI
Članarine
Dotacije pravnih in fizičnih oseb
Prihodki iz dejavnosti - nepridobitna
Prihodki od dejavnosti - pridobitna
Drugi finančni prihodki
A - PRIHODKI

2013

2012

307.185,65

262.894,25

158.873,48
145.207,26
2.427,26
677,65
183.563,46
21.600,00
1.335,90
13.607,92
146.729,64
290,00
490.749,11

156.414,16
103.041,00
3.439,09
0,00
41.699,43
22.221,20
730,04
18.586,93
0,00
1,03
304.593,68

Indeks

1,0157
1,4092
0,7058

0,9720
1,8299
0,7321
281,5534
1,6120

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki:
Prihodki donacij MIZŠ v višini 32% vseh prihodkov.
Prihodki donacij Fundacije znašajo 29% prihodkov.
Iz naslova pridobitne dejavnosti 30%.
Iz naslova nepridobitne dejavnosti 3%.
Iz naslova članarin 4% vseh prihodkov.
Iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 2% prihodkov.
Prihodki iz naslova javnih financerjev so se v letu 2013 povišala, vendar so beleženi tudi visoki
prihodki iz pridobitne dejavnosti.

ODHODKI
Pregled odhodkov po vrstah:
Vrsta odhodkov
1 - ODHODKI
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi odhodki iz dejavnosti
Finančni odhodki
Drugi odhodki
B - ODHODKI

Stroški po naravnih vrstah so prikazani v posebni tabeli.

Ljubljana, marec 2014

2013
50.322,65
409.430,58
25.320,54
2.516,78
1.602,86
74,18
154,41
489.422,00

2012
33.780,04
245.793,25
20.556,86
2.461,14
822,00
6,02
47,84
303.467,15

Indeks
1,4897
1,6658
1,2317
1,0226
1,9500
12,3223
3,2276
1,6128

