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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. Vodstvo zveze izvaja smotrno in usklajeno delovanje, vzpostavlja
pregledno ter učinkovito in gospodarno delo s poudarkom uveljavljanja športnih interesov
članic in športnikov.
V Lokostrelsko zvezo Slovenije je bilo v letu 2018 včlanjenih 37 klubov/društev, od tega jih 37
tekmuje v uradnih tekmovanjih panožne zveze. Decembra 2018 smo evidentirali skromno
število 373 registriranih tekmovalcev, to so tekmovalci, ki so v tekmovalnem sistemu
tekmovali vsaj na enem tekmovanju v lokostrelski panogi, kategoriji in disciplini, v kateri je po
pravilih WA organizirano svetovno prvenstvo. V evidenci članstva beležimo 1.969 članov in
tekmovalcev, 20 več kot enako obdobje prejšnjega leta, kar nas umešča med manj množične
športne panoge v Sloveniji.
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
Naslov: Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 653 393 ‐ tajništvo
Spletna stran: http://www.archery‐si.org
E ‐ mail: president@archery‐si.org
Identifikacijska številka: 84205253
Matična številka: 5079837
Transakcijski račun: SI56 0201 3001 7204 321 ‐ Nova Ljubljanska banka

1.2 ORGANIZIRANOST
Za delovanje zveze je pomembno, da v organih in komisijah zveze delujejo člani, ki skrbijo za
realizacijo zastavljenih ciljev in v skladu z akti izvajajo svoje naloge in naloge katere jim nalaga
Skupščina ter tako upravičijo svojo izvolitev.

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, LK Žalec
Člani Izvršnega odbora LZS:
Marko Arnež, LK Kamnik
Vojko Colnar, LK Gornji Grad
Janko Rop, LK Gornji Grad
Irena Rosa, LK Ankaran
Jaroš Šteharnik, LD Koroška
Goran Vitez, LK Feniks
Imenovana člana Izvršnega odbora LZS:
Gregor Končan, LK Kamnik
Konrad Jurca, LK Mins Postojna

Člani Nadzornega odbora LZS:
Frane Merela, LK Mins Postojna
Mirko Praprotnik, LK Muta
Brane Štefančič, LK Mins Postojna
Člani Disciplinske komisije LZS:
Bojan Brulc, LK Dolenjske Toplice
Matej Grad, LK Mins Postojna
Maya Shalaby, LK Ankaran
Bogdan Sopčič, LD Legende Kolpe
Igor Vrbančič, LK Maribor

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 aktivnosti
v lokostrelstvu na območju Republike Slovenije.
V letu 2018 smo izvajali zastavljene naloge, ki so bile navedene v programu dela za leto 2018.
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,
 strokovno vodeno delo mladine v lokostrelskih centrih,
 izobraževanje in licenciranje strokovnega kadra,
 povečevanje članstva,
 promocija in popularizacija lokostrelstva v slovenskem športnem prostoru,
 zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo zastavljenih načrtov,
 zagotovitev materialnih pogojev za članske reprezentance, stimulacija za uspehe in
povračilo materialnih stroškov za priprave,
 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, spodbujati in koordinirati razvoj lokostrelstva predvsem pri
mladih, izvajati delo in skrbeti za strokovni in tekmovalni razvoj kadetskih, mladinskih selekcij,
članskih reprezentanc ter uveljavljati in promovirati lokostrelstvo in šport kot pomembna
elementa kakovostnega življenjskega sloga posameznika.
Panožna lokostrelska zveza mora odigrati vlogo nosilca športne panoge, ki bo izvajala podporo
tekmovalcem, trenerjem, sodnikom in strokovnim delavcem na vseh ravneh, od rekreativnega
do vrhunskega segmenta. Kakovostna skrb za vse reprezentance, katerim bo potrebno
zagotavljati vso možno podporo bo naša prednostna naloga. Trudili se bomo za izmenjavo
informacij in redno komunikacijo s društvi, tekmovalci in javnostjo.
Zaposleni dela opravljajo predano, odgovorno in se trudijo upoštevati zakonske določbe,
pravilnike ter standarde poslovanja. Zveza sledi svetovnim lokostrelskim smernicam in je
odzivna ter prilagodljiva na dane razmere.

1.5 FINANČNO POSLOVANJE
Lokostrelska zveza Slovenije je v letu 2018 pridobivala sredstva:
 Prihodki iz proračuna
Ministrstvo za izobraževanje znanost šport
Fundacija za Šport
Olimpijski komite Slovenije
Zavod za šport RS Planica
 Drugi prihodki
Članarine
Donacije in sponzorska sredstva pravnih in fizičnih oseb
Prihodki iz dejavnosti ‐ nepridobitna
Prihodki iz dejavnosti ‐ pridobitna
Obresti
Drugi finančni prihodki

Sredstva so se v letu 2018 porabljala za:
 Stroške tekmovalnega sistema
 Stroške delovanja zveze
 Strokovni kader ‐ stroški dela
 Izobraževanje usposobljenega strokovnega kadra
 Štipendija MOK
 Priprave tekmovalcev s sredstvi OKS
 Osnovna sredstva ‐ amortizacija
 Razno
Lokostrelska zveza Slovenije je v letu 2018 poslovala gospodarno, ponovno smo skrbeli za
ravnovesje med prihodki in odhodki. Zaključni račun 2018 izkazuje +798,69€ čistega presežka
dohodkov.

Pregled finančnega poslovanja je naveden v Računovodskem delu poročila.

2. VSEBINSKI DEL
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH TEKMOVALNIH CILJIH IN REZULTATIH ZVEZE V LETU 2018
2.1.1 Tekmovalni programi
Delo in vodenje
Vodje programov so izvajali potrjene programe dela, ki so bili usklajeni in potrjeni s strani
Izvršnega odbora. V mladinskem tarčnem programu je strokovno delo vodil zaposleni trener
Matej Zupanc. Tarčni članski, poljski in 3D program je vodil strokovni sodelavec Matija Žlender.
Tekmovalci tarčnega programa so se udeležili več mednarodnih tekmovanj. Iz sredozemskih
iger v Tarragoni se je moška ekipa v sestavi Rok Bizjak, Den Habjan in Gašper Štrajhar domov
vrnila s srebrno medaljo. Uspeh je dopolnil prav tako s srebrno medaljo Gašper Štrajhar. Na
evropskem tarčnem prvenstvu v Legnici na Poljskem je najboljšo uvrstitev dosegla Toja Ellison
s petim mestom v sestavljenem loku. Uvrstitve naših tekmovalcev v ukrivljenem loku so
prinesle Sloveniji tudi eno posamezno kvoto za nastop na evropskih igrah v Minsku 2019.
Prva izvedba novega sistem tekmovanja imenovan “Indoor Archery World Series”, ki se je
pričelo v Luksemburgu je bil zelo uspešen za slovensko lokostrelstvo, saj je Toja Ellison v
konkurenci 47 tekmovalk sestavljenega loka osvojila zlato medaljo.
Članom reprezentanc so se na podlagi plana dela in ovrednotenja po izstavljenem računu
društev, katerih člani so poravnali stroški priprav.
Staš Modic je na tekmi evropskega mladinskega pokala v Roveretu zasedel končno četrto. Na
posebni tekmi evropskega mladinskega prvenstva v Patrasu Grčija, so se kadetinje in kadeti
ukrivljenega loka borili za zadnja tri mesta za mladinske Olimpijske igre, ki so bile oktobra v
Buenos Airesu v Argentini. Matic Jager je z odličnim streljanjem osvojil končno
četrto mesto in tako le za eno mesto zgrešil zastavljeni cilj, uvrstitev na MOI.
Svetovno Field prvenstvo v Cortini nam je prineslo kar dve ekipni bronasti medalji: ženska
ekipa v sestavi Toja Ellison, Tina Gutman in Ana Umer je osvojila bronasto medaljo.
V četrfinalu so premagale Američanke, v polfinalu izgubile proti Italijankam in v malem finalu
premagale ekipo Velike Britanije. Mladinska moška ekipa v postavi Gašper Bolčina, Staš Modic
in Žiga Ravnikar je v četrtfinalu po dodatnem strelu premagala ekipo Romunije, v polfinalu so
izgubili proti Američanom in v malem finalu z zmago nad Švedi osvojili bronasto medaljo. Žiga
Ravnikar je v posamezni konkurenci streljal proti domačinu Musolesiju, bil je konstanten na
vseh tarčah in suvereno osvojil bronasto medaljo mesto. Toja Ellison je osvojila žensko člansko
srebrno medaljo v sestavljenem loku.
Po zapletu odpovedi leta na 3D svetovno prvenstvo v Gothenburg na Švedsko so nekateri
tekmovalci lokostrelsko opremo prejeli v času drugega dne kvalifikacij in zato niso imeli
nikakršnih možnosti uvrstitve v nadalnje tekmovanje. Najboljša uvrstitev na prvenstvu je
enajsto mesto ženske ekipe, ki so jo sestavljale Dolores Kosec, Renata Nolimal in Mojca
Pavačič.
V šolskem programu so se tekmovanja izvajala v ukrivljenem, sestavljenem in golem loku na
regijskih in državnih šolskih prvenstvih. V okviru šolskih tekmovanj smo izpeljali dve regijski
zunanji tekmovanji ter obe državni prvenstvi. Pravila šolskih športnih tekmovanj so bila
dopolnjena. S sloganom "Lokostrelec sem" in celostno podobo lisjačka‐lokostrelca smo
povezali projekte, šolskih športnih tekmovanj in najavili promocijske aktivnosti, ki se bodo

pričele aktivno izvajati v začetku naslednjega leta. Nova celostna podoba bo še pripomogla k
boljši popularizaciji in prepoznavnosti lokostrelskega športa.
V projekt lokostrelskih centrov je bilo aktivno vključenih več kot 14 klubov z njihovim
strokovnem kadrom. Centri so bili namenjeni predvsem skupinam mladih lokostrelcev, ki
osnovno znanje že pridobivajo v klubih in z voljo, željo, tekmovalnostjo, rezultati ter
pripravljenostjo izkazujejo resen namen za udejstvovanje v lokostrelstvu tudi v bodoče.
Rezultati tekmovanj
Rezultate s tekmovanj in s tem kategorizacije so vodene ločeno po posameznih panogah:
tarčno lokostrelstvo, poljsko in 3D lokostrelstvo. Reprezentance so se udeležile vseh večjih
mednarodnih tekmovanj, dosegle prepoznavne mednarodne rezultate in vpisale 17
kategorizacij svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Kategorizacije
mednarodnega razreda v poljskem lokostrelstvu so bile priznane tudi ženski ekipi za osvojeno
tretje mesto, prav tako kategorizacija perspektivnega razreda v trajanju dveh let Gašperju
Bolčini za četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Cortini. Do 15.12.2018 so tekmovalci dosegli
73 kategorizacij, ki so objavljene v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov OKS, št. 87,
01.02.2019.
Panoga
LOKOSTRELSTVO ‐ 3D
LOKOSTRELSTVO ‐ POLJSKO
LOKOSTRELSTVO ‐ TARČNO
SKUPAJ
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MLR
0
0
16
16

SKUPAJ
18
16
39
73

Pogoji za treninge članov selekcije in reprezentantov
V objektu Hale Tivoli smo zagotovili minimalne dvoranske pogoje za treninge selekcij in
reprezentanc tarčnega programa, na zunanjem vadbišču na Hipodromu Stožice pa so celo leto
potekali treningi selekcij in reprezentanc. Vodene dvoranske priprave tarčnega, poljskega in
3D programa so se odvijale v najetih športnih objektih v Mariboru, Slovenski Bistrici in Vrhniki.
Reprezentančna oblačila
Za potrebe tekmovalnih programov so se naročala reprezentančna oblačila: trenirke, majice,
hlače in potovalne torbe. Tekmovalci tarčnega programa so prejeli športne hlače tako, da so
vse reprezentance z oblačili končno poenotene.
Zdravniški pregledi
Tekmovalce smo obvestili, da imajo vsi kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega,
perspektivnega, državnega in mladinskega razreda pravico do preventivnega zdravstvenega
varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje na
podlagi 35. člena Zakona o športu. Redni enkratni letni zdravstveni pregled lahko športniki po
predhodni najavi opravijo brezplačno na dveh lokacijah: Center za medicino športa v Ljubljani
in Zdravstveni dom Celje ‐ Diagnostični center Medicine dela prometa in športa v Celju.
Povračilo stroškov za osvojene medalje in osvojene kategorizacije
Za uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih je zveza na
podlagi internega dokumenta po izstavljenem računu društva poravnala stroške priprav
tekmovalcev vrhunskega športa.

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
tekmovalce smo izpeljali tekmovanja za:
 SLO Dvoranski pokal,
 SLO Tarčni pokal,
 SLO AH pokal,
 SLO 3D pokal,
 Alpe Adria Field pokal,
 3D Jadranski pokal.
Pomoč zveze organizatorjem tekmovanj
 zagotovitev sodnikov na tekmovanjih označenih v koledarju LZS,
 tehnična oprema: ura in semafor za vodenje tekmovanja, vetrne vreče, reklamni pano LZS,
številke za eliminacije in finale državnih prvenstev,
 strokovna pomoč organizatorjem državnih prvenstev,
 nudenjem strokovnega delavca za vodenje prijav in rezultatov tekmovanja,
 možnost izposoje podlog in stojal,
 prostor za organizacijo tekmovanj na vadbišču Hipodrom Stožice.
Sojenja
Sodniki so kljub zmanjšanemu številu sodnikov opravili sojenja po določilih Tekmovalnega
pravilnika in razporedu Sodniške komisije. Opravljali so sodniške naloge na mednarodnih
tekmovanjih, se udeležili seminarja WAE in sodniške konference WA. Sodniška komisija je
objavila seznam sodnikov in DoS za 2018.
Zavarovanja
Police za nezgodno zavarovanje so bile sklenjene za člane selekcij in reprezentante, njihove
spremljevalce in sodnike.
Izobraževanje
Komisija za izobraževanje je v letu 2018 izvedla dva licenčna seminarja, ki sta bila financirana
v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018‐2022, Evropskih socialnih
skladov:
Lendava, 29.09.2019 Fizična priprava mladostnika, Lokostrelska pravila v praksi, Prepoznava in
preventiva pred poškodbami, 19 udeležencev.
Šempeter, 19.10.2019 Fizična priprava mladostnika, Lokostrelska pravila v praksi, Prepoznava
in preventiva pred poškodbami, 38 udeležencev.
Seznam strokovnega kadra, ki služi za dodelitev licence za prihodnje leto je objavljen na spletni
strani LZS.
Luka Gjurin se je udeležil mednarodnega izobraževanja trenerskega kadra v Salzburgu od
18.‐28.06.2018, ki je bilo organizirano s strani WAE v Salzburgu. Klemen Cezar je bil prisoten
na sodniškem seminarju WAE od 16.‐18.11.2018 Wiesbadnu v Nemčiji. Mednarodna sodnika
Irena Rosa in Henk Wagemakers sta se udeležila sodniške konference WA, ki je potekala
03.‐04.11.2018 v Lausanni Švica.

Informatika, mediji in sponzorji
Evidenca članstva
Aplikacijo evidence članstva predstavniki klubov lahko naložijo iz spletne stani. Lokostrelska
zveza Slovenije je urejene evidence članstva v predpisanem roku oddala v bazo Olimpijskega
komiteja Slovenije.
Pregled rezultatov in rekordov
Z aplikacijo se rekordi v tarčnem lokostrelstvu in najboljši rezultati v poljskem in 3D vodijo
ločeno. Rekordov, ki so doseženi v Sloveniji in so razvidni iz uradno objavljenih rezultatov ni
potrebno prijavljati, ker se evidentirajo avtomatsko. Za rekorde v tujini pa je potrebno ob
prijavi obvezno priložiti fotokopije rezultatov ali povezavo na spletno stran, kjer so objavljeni.
Prijava na tekmovanje preko aplikacije
Na tekmovanja, ki so vpisana v letni koledar tekmovanj se tekmovalci lahko prijavijo preko
spletne aplikacije. Aplikacija teče v vseh brskalnikih, na računalnikih, tablicah in telefonih.
Uporaba je enostavna, vsi podatki se sproti kontrolirajo zato napačne prijave niso možne,
podatki v aplikaciji so vseskozi ažurni. Na državnih prvenstvih aplikacija pokaže predpisano
normo za kategorijo, slog in sama poišče ter predlaga najboljši rezultat iz baze rezultatov.
Mediji
Spletna stran LZS je vseskozi aktualizirana. Odgovorne osebe so redno objavljale pomembnejša
poročila s tekmovanj in dogajanja v zvezi. Objavljenih je bilo 97 novic, rezultatov tekmovanj,
dogodkov, fotografij, vsa gradiva skupščin, organov in komisij. Število ogledov na spletni strani
se vseskozi povečuje. Več je tudi objav na FB profilu. Predsedniku zveze in Izvršnem odboru še
vedno ni uspelo najti osebe, ki bi prevzela delo pokrivanja področja medijev. Posledično ni več
obveščanja medijev o mednarodnih dosežkih naših tekmovalcev.
Olimpijski festival ‐ predstavitev lokostrelstva
Olimpijski festival se je že tradicionalno odvijal v centru Ljubljane na Kongresnem trgu in sicer
v dveh jesenskih dneh. Aktivnosti v petek, 28. septembra so bile namenjene šolam in otrokom,
ki so dogodek obiskali v sklopu športnega dne. Sobotni program Olimpijskega festivala pa je bil
namenjen družinam ‐ otrokom in njihovemu stiku s športom, spoznavanju športnega duha,
olimpijskih vrednot z obilo spremljevalnega programa. Preko zabave so se otroci seznanili s 40.
različnimi športi in eden izmed njih je bilo tudi lokostrelstvo.
Zaposlitve, štipendije, sponzorstvo in donacije
Športni enoti Slovenske vojske sta se letošnjo jesen s podpisom pogodbe o zaposlitvi pridružila
lokostrelca Ana Umer in Rok Bizjak. Štipendijo MOK, ki je namenjena športnikom ‐ kandidatom
za nastop na OI Tokio 2020, prejema lokostrelka Ana Umer.
Sponzorskih in donacijskih sredstev si seveda želimo, da bi lahko dodatno financirali naše
tekmovalne programe in perspektivne tekmovalce vrhunskega športa, vendar je splošna
situacija na tem področju neugodna. Z dolgotrajnim dobrim sodelovanjem smo pridobili
donatorja Terme Čatež d.d., ki je z donacijo 5.000,00€ podprl priprave športnika Gašperja
Štrajharja na OI Tokio 2020.

Zaključna prireditev in podelitev priznanj najboljšim
Na zaključni prireditvi smo reprezentantom podelili priznanja za osvojene medalje, pokale in
rekorde, razglasili tekmovalko in tekmovalca ter klub leta. Lokostrelka leta je ponovno postala

Toja Ellison ‐ LK Šenčur. Lokostrelec leta je po izboru Strokovnega sveta postal Gašper Štrajhar
‐ LK Kamnik. Naziv najuspešnejšega kluba leta 2018 je pripadel Lokostrelskemu klubu Kamnik.
Prireditev je bila sklenjena s prijetnim druženjem ob pozitivnih mislih na prihajajoče leto.
Priloga: Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2018
Priloga: Pregled doseženih kategorizacij ‐ februar 2019
2.2 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH
Na vadbišču v Stožicah so bila redno opravljena vsa vzdrževalna dela, investicijskih vlaganj
v tem letu ni bilo. Na zabojnik zveze na Hipodromu Stožice je konec leta bil izveden priklop
elektrike. Tako so članom selekcij in reprezentanc omogočeni boljši pogoji treninga tudi v
obdobju nižjih zunanjih temperatur.
2.3 KANDIDATURA ZA IZVEDBO MEDNARODNEGA TEKMOVANJA
V kratkem razpoložljivem času je bila izdelana in v roku oddana kandidatura za organizacijo
evropskega 3D prvenstva 2020 v Mariboru, ki je zajemala ogled terenov, hotelov in osnutek
dogovora o cenah nastanitev. World Archery Europe je potrdila organizacijo 3D prvenstva v
terminu 13.‐18. julija 2020 in ga vpisala v mednarodni koledar tekmovanj.
2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Naloge, ki smo jih opravili in cilji, ki smo si jih skupaj zastavili ne bi bili izvedljivi in dosegljivi
brez tekmovalcev in lokostrelskih delavcev na vseh nivojih našega delovanja. Lokostrelska
zveza Slovenije bo še naprej zagotavljala izvedbo tekmovalnega sistema, dobre pogoje za
kakovostne priprave selekcij, reprezentanc in omogočala nastope najboljšim na mednarodnih
tekmovanjih v okviru razpoložljivih sredstev.
Čakajo nas izzivi na področju vrhunskega športa z uvrstitvijo na olimpijske igre, v prihodnje pa bo
potrebno začrtati aktivnosti za hitrejši napredek tarčnega lokostrelstva.

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 prevrednotovane 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, ki se 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 neopredmetenih 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
neopredmetenih 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 2018 evidentirala 0,21% vseh prihodkov kot pridobitnih.
Prihodki so v izkazu poslovnega uspeha razporejeni neposredno, odhodki pa v procentu.
SPREMEMBA ZAKONODAJE
V letu 2018 spremembe zakonodaje niso bistveno vplivale na poslovanje društva in niso
povzročile povečanega obsega dela in administriranja.
3.4 Pojasnila k računovodskim izkazom
3.4.1 Pojasnila postavk iz BS, 01.01.‐31.12.2018
SREDSTVA 33.446,96€ (AOP 001)
A. DOLGORČNA SREDSTVA 6.488,36€ (AOP002)
Opredmetena osnovna sredstva 6.488,36€(AOP010)
Opredmetena osnovna sredstva:
oprema in naprave

stanje na dan 31.12.2018

stanje na dan 31.12.2017

6.488,36€

12.273,62€

LZS ima v letu 2018 še neamortizirana osnovna sredstva 2.633,18€ kombi Ford Transit.
Opredmeteno osnovno sredstvo nadstrešnica se amortizira ob uporabi metode
enakomernega časovnega amortiziranja v vrednosti 63,94€. Amortizacija se obračunava
posamično s pričetkom v letu 2014. Druga osnovna sredstva so v vrednosti 3.791,24€.
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.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 25.193,08€ (AOP032)

Kratkoročne poslovne terjatve 23.654,16€ (AOP048)
Na bilančni presečni dan izkazuje društvo stanje na kratkoročnih poslovnih terjatvah
v višini 23.654,16€.
Kratkoročne poslovne terjatve
kupci
predujmi
terjatve do državnih inštitucij
drugi ‐ terjatve za DDV
drugi ‐ terjatve za davek od dobička

23.654,16
180,00
7.500,00
15.938,60
11,32
24,24

terjatve do državnih inštitucij

15.938,60

Fundacija za šport

1.138,60

MIZŠ

14.800,00

Denarna sredstva 1.538,92€ (AOP052)
Društvo izkazuje denarna sredstva na računih v višini 1.425,35€ in blagajni 113,57€,
skupaj 1.538,92€.
Denarna sredstva
blagajna
transakcijski račun

1.538,92
113,57
1.425,35

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.765,52€ (AOP053)
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.765,52€.
Na dan 31.12.2018 izkazuje društvo aktivne časovne razmejitve:
1.765,52
1.365,52
400,00

Aktivne časovne razmejitve
zavarovanja
najemnina LK Žalec

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 33.446,96 (AOP055)
A. SKLAD 5.987,22€ (AOP056)
Društveni sklad 5.987,22€ (AOP056a)
Društveni sklad
na dan 31.12.2018

Nerazporejeni presežek
prihodkov:

5.987,22€

na dan 31.12.2017

5.188,53€

Društveni sklad se je zvišal za 798,69.

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP072)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.421,24€ (AOP 075)
Dolgoročne finančne obveznosti 2.421,24(AOP 076)

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 25.038,50€ (AOP085)

Kratkoročne poslovne obveznosti 25.038,50€ (AOP091)
Zveza ne izkazuje stanja najetih posojil.
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP091)
Kratkoročne poslovne obveznosti
dobavitelji
prejeti predujmi
drugi ‐ obveznost za davek od dohodka
drugi ‐ obveznost za DDV
plače, avh, podjem
Dolgovi do članov

24.863,10
21.034,28
0,00
0,00
578,50
3.250,32
175,40

Kratkoročne poslovne obveznosti so 24.863,10€, dobavitelji 21.034,28€, druge ‐ obveznosti za
ddv 578,50€ ter plače in honorarji v višini 3.250,32€ . Dolgovi do članov 175,40€.
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP095)
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP095)
3.4.2 Pojasnila postavk iz IPI, 01.01.‐31.12.2018
Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 238.209,69€ (AOP402)
Pogodbe MIZŠ 212,432,19€
Pogodbe OKS 23.277,49€
Pogodbe Zavod za šport Planica 1.743,29€
Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 67.587,78€ (AOP403)
Pogodbe Fundacija za šport 67.587,78€
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 2.360,00€ (AOP 404)
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 2.360,00€
Članarine in prispevki članov 14.800,00€ (AOP406)
Članarine članov LZS 14.800,00€
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 21.645,11€ (AOP407)
Prihodki od nepridobitne dejavnosti 21.645,11€
Ostali prihodki od dejavnosti 150,00€ (AOP409)
Prihodki od pridobitne dejavnosti 150,00€
A. ČISTI DOHODKI OD PRODAJE 136.595,11€ (AOP110)
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 344.752,58€ (AOP126)
G. POSLOVNI ODHODKI 342.127,65€ (AOP127)
Stroški blaga, materiala in storitev 290.646,86€ (AOP128)
Stroški porabljenega materiala 31.381,38€ (AOP130)
Stroški storitev 259.265,48€ (AOP134)
Stroški dela 40.954,91€ (AOP139)
‐ Matej Zupanc 22.358,92€
‐ Darja Rožmanec 18.595,99€
Odpisi vrednosti 9.207,17€ (AOP144)

Drugi poslovni odhodki 1.318,71€ (AOP148)
H. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (AOP152)
J. FINANČNI PRIHODKI 33,64€ (AOP153)
K. FINANČNI ODHODKI 2.323,75€ (AOP166)
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.112,50€ (AOP169)
L. DRUGI PRIHODKI 547,10€ (AOP178)
M. DRUGI ODHODKI 83,23€ (AOP181)
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 345.333,32€,
skupni odhodki pa 344.534,63€.
N. PRESEŽEK PRIHODKOV 798,69€ (AOP182)
Presežek prihodkov 798,69€
P. DAVEK OD DOHODKOV (AOP184)
R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV je 798,69€.
PRIHODKI
Pregled prihodkov po vrstah:
Stroškovno mesto
1 ‐ PRIHODKI IZ PRORAČUNA
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Fundacija za šport
Olimpijski komite Slovenije
Zavod za šport RS Planica
2 ‐ DRUGI PRIHODKI
Članarine
Dotacije pravnih in fizičnih oseb
Subvencije niso povezane s poslovnim učinkom
Prihodki iz dejavnosti ‐ nepridobitna
Prihodki od dejavnosti ‐ pridobitna
Obresti
Pozitivne tečajne razlike
Prejete odškodnine niso povezane s posl. učinkom
Drugi finančni prihodki
A ‐ PRIHODKI

Prihodki 2018
303.297,46
212.432,20
65.844,49
23.277,49
1.743,29
42.035,85
14.800,00
2.360,00
2.500,00
21.645,11
150,00
0,42
33,22
0,00
547,10
345.333,32

Prihodki 2017
259.026,99
178.160,38
75.168,00
4.016,69
1.681,92
200.142,90
14.800,00
1.228,20
2.500,00
36.354,43
142.166,55
0,33
198,14
2.890,98
4,27
459.169,89

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki:
Prihodki donacij MIZŠ v višini 62% vseh prihodkov.
Prihodki donacij Fundacije znašajo 19% prihodkov.
Iz naslova pridobitne dejavnosti 0,2%.
Iz naslova nepridobitne dejavnosti 6,2%.
Iz naslova članarin 4,2% vseh prihodkov.

Indeks
1,1709
1,1924
0,8760
5,7952
1,0365
0,2100
1,0000
1,9215
1,0000
0,5954
0,0011
1,2727
0,1677
0,0000
0,7521

Iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 8,4% prihodkov.
Prihodki iz naslova javnih financerjev so se v letu 2018 občutno zvišali, prihodki iz pridobitne
dejavnosti so pa pod procentom, saj nismo organizirali mednarodnega tekmovanja.
ODHODKI
Pregled odhodkov po vrstah:
Stroškovno mesto
1 ‐ STROŠKI TEKMOVALNEGA SISTEMA
11 ‐ Tarčni program
12 ‐ Poljski program
13 ‐ Mladinski program poljski
14 ‐ 3D program
15 ‐ Mladinski program tarčni
16 ‐ Šolski program
17 ‐ Ostali skupni stroški tekmovalnega sistema
18 ‐ Povračilo mat. stroškov kat. reprezentantom
19 ‐ Organizacija tekmovanj v klubih
2 ‐ STROŠKI DELOVANJA LZS
21 ‐ Delovanje organov
22 ‐ Članarine tujim zvezam
23 ‐ Mednarodna dejavnost
24 ‐ Stroški pisarne
3 ‐ MEDNARODNA IN DRŽAVNA PRVENSTVA
32 ‐ EVROPSKO AH PRVENSTVO
35 ‐ EPOK ČATEŽ 2018
4 ‐ STROKOVNI KADER
5 ‐ LOKOSTRELSKA ŠOLA IN TABOR
6 ‐ PRIPRAVE OKS, PROJEKT OS
8 ‐ OSNOVNA SREDSTVA
9 ‐ RAZNO
uskladitve
odbitni delež pri DDV zmanjšan strošek
obresti banke
B ‐ ODHODKI

A‐B Razlika med prihodki in odhodki

Odhodki 2018
282.117,67
66.416,74
24.654,23
11.549,00
16.054,95
61.964,99
20.168,28
72.709,48
6.400,00
2.200,00
31.896,94
10.770,63
984,60
0,00
20.141,71

Odhodki 2017
266.062,41
71.294,64
18.534,83
11.514,06
13.601,45
68.381,09
5.969,12
70.767,62
5.999,60
0,00
32.225,03
12.260,54
1.419,65
0,00
18.544,84

Indeks
1,0603
0,9316
1,3302
1,0030
1,1804
0,9062
3,3788
1,0274
1,0667

0,00
10.921,87
0,00
5.680,73
4.829,07
9.088,35
0,00
0,00
0,00
0,00
344.534,63

143.300,54
3.486,27
0,00
1.264,62
3.149,34
9.418,15
0,00
0,00
0,00
0,00
458.906,36

0,0000
3,1328

798,69

263,53

0,9898
0,8785
0,6936
1,0861

4,4920
1,5334
0,9650

0,7507

3,0306

