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POROČILO NADZORNEGA ODBORA LZS ZA LETO 2020 
 

1. Sestava in delovanje NO LZS 

 

Nadzorni odbor LZS je v letu 2020 deloval v sestavi  predsednik NO Frane Merela ter člana 

Brane Štefančič in Marjan Fišer. V  letu mnogih omejitev zaradi razglašene covid pandemije 

smo se sestajali na sestankih v živo, na dopisnih usklajevanjih in na sestankih prek video 

povezave. Aktivno smo sodelovali na vseh sejah IO LZS, na seji skupščine v preteklem letu  

in na nekaterih sestankih delovnih teles.  

 

Pred 40. sejo skupščine LZS smo spremljali poslovanje dela v letu 2020 in skupščini 

predlagamo, da sprejme Letno poročilo LZS za leto 2020. 

 

Zadnje leto je bilo specifično glede razglašene pandemije in s tem povezanih odpovedi in 

prepovedi športnih dejavnosti. Odpovedana so bila mnoga lokalna in mednarodna tekmovanja 

in tudi Olimpijske igre. 

Kljub temu nam je uspelo izpeljati večino pokalnih tekmovanj, posebej je treba poudariti, da so 

bila izpeljana državna prvenstva v vseh disciplinah, kar je uspelo le redkim športnim zvezam. 

Kljub omejitvam, ki so zaradi Covid pandemije veljale v preteklem letu je strokovnemu kadru 

uspelo obdržati nivo pripravljenosti članske in mladinske selekcije na najpomembnejša 

tekmovanja, ki so pred nami v letu 2021. To so olimpijske igre v Tokiu in mladinsko svetovno 

prvenstvo na Poljskem. 

Ob zaključku leta je bila po nekaj letih opravljena inventura vseh sredstev s katerimi razpolaga 

naša zveza. Glavnina sredstev je v skladišču v Mokricah, del pa v dvorani v Čateških toplicah, v 

Hali Tivoli, v gimnaziji Šiška in v objektu vadbišča LZS v Stožicah. Priporočamo objavo 

razpoložljive opreme za izposojo skupaj s cenikom na spletni strani LZS.  

V preteklem letu je bil  z državnim prvenstvom v septembru zaključen projekt vadbišča LZS v 

Stožicah. 

 

 

2. Pregled poslovanja LZS pred sprejetjem Letnega poročila za leto 2020 

 

NO je dobil vpogled v Letno poročilo LZS, ki je razdeljeno na splošni, vsebinski in 

računovodski del. 
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Iz vsebinskega dela je razvidno, da so se naloge in dejavnosti, ki so bile navedene v programu 

dela za leto 2020 izvajale v prilagojenem obsegu, vendar kljub temu zadovoljivo in kvalitetno. 

Seveda je potrebno poudariti, da je glede na izredne razmere, ki so veljale skoraj čez celo leto 

2020 izredno težko ocenjevati izpeljane aktivnosti. 

 

Iz računovodskega dela poročila je razbrati, da je LZS poslovala s prihodki v višini 299.862,74 

EUR  in odhodki v višini 296.646,15 EUR, ter tako ustvarila pozitivno razliko v višini 3.216,59  

EUR. Društveni sklad se je zvišal za 3.188,22 EUR. 

Nadzorni odbor na podlagi letnega poročila LZS, ki ga je pripravilo vodstvo, ugotavlja, da je 

pripravljeno celovito in podrobno, ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Na letno poročilo NO  nima pripomb.  

 

 

3. Mnenje Nadzornega odbora o delovanju LZS v letu 2020 

 

Nadzorni odbor meni, da je LZS iz leta v leto večja organizacija, ki je v preteklem obdobju 

znatno napredovala v smislu osnovnih sredstev in infrastrukture ter postavila dobre temelje za 

razvoj lokostrelstva v Sloveniji. 

Prepričani smo, da bomo še naprej s skupnimi močmi delovali transparentno in učinkovito. 

Vodstvu LZS nadzorni odbor LZS predlaga, da razmisli o vključitvi LZS med nevladne 

organizacije, ki jim je omogočeno donirati odstotek iz dohodnine. 

 

 

Ljubljan, 21. junija 2021 

 

 

Člani NO LZS: 

Frane Merela, Brane Štefančič in Marjan Fišer 
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