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POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
Spoštovani 
 
Nadzorni odbor je v tretjem, pred zadnjem letu mandata opravljal vse zadolžitve, ki jih določa Statut LKD.   
Po funkciji ter dosedanji praksi sem kot predsednik NO bil vabljen, na vse seje upravnega odbora, na 
katerih so bili prisotni  tudi nekateri člani strokovnega sveta. Ene seje se sicer nisem mogel udeležiti zaradi 
drugih ne odložljivih obveznosti, me je pa zato nadomeščal, drugi član NO Jančič Stojko. 
Z zapisniki sej UO, ter ostalimi sporočili smo bili vsi člani seznanjeni sprotno po E-pošti ter ažurno, kot so 
bili vročeni, tudi na naslov LKD.  Ravno tako sem bil seznanjen z dopisi, ki so se pošiljali na razne naslove iz 
LKD, tako, da je komunikacija potekala nemoteno.  
Seje UO so potekale konstruktivno po dnevnem redu z vnaprej pripravljenim delovnim gradivom ob za to 
potrebnem tolmačenju predsednika LKD, kar je pripomoglo do soglasnih odločitev članov UO. Vse 
odločitve, ki so se sprejemale, sem jih kot predsednik nadzornega odbora smatral kot premišljene po 
konstruktivni razpravi. 
Velja pa omeniti, da smo se je po vabilu članom UO sestali še tri krat ožji člani vodstvenega kolektiva LKD v 
obdobju pred osrednjo prireditvijo 40 letnega delovanja društva za izpeljavo vseh zadolžitev na samem 
praznovanju. Nezanemarljivo pomoč so na prireditvi nudile tudi nekatere življenjske sopotnice naših 
članov, zato jim ob tej priložnost izrečem, tisti skromni hvala. 
V tretjem letu mandatnega delovanja vodstva LKD so se zadeve, ki so predhodno oteževale delovanje in 
poslanstvo LKD normalizirale, ter prešle v delovanje in opravila čemur je namenjen, posledično so zato 
izvršene vse naloge, ki so bile planirane v začetku leta. Ostaja pa še odprt pravni postopek, ki ga je LKD 
sprožila zaradi neopravičenega odvzema kinoloških prireditev. Zadeva prehaja v fazo razprave na zato 
pristojni inštituciji. Razgovora na KZS s sedanjim vodstvom sem se udeležil skupaj s predsednikom in 
tajnikom z namenom seznanjenosti s samim postopkom. Moram poudariti predvsem to, da so bila vsa 
dogajanja okrog pravdne zadeve izčrpno predstavljena sedanjemu vodstvu KZS.  
NO se je v smislu reduciranja stroškov skupaj z ožjim vodstvom dogovorno sestal v zadevi pregleda 
dokumentacije LKD.   
V zadevi pregleda finančnega poslovanja, ki se vodi na računovodskem servisu, NO ni ugotovil nepravilnosti 
ali spornih dejanj, vsi finančni prilivi in odlivi so pregledno razporejeni po za to namenjenih kontih, ter 
fizično arhivirani v registratorjih. Dostopni so vsakemu zainteresiranemu na vpogled, ravno tako tudi ostala 
dokumentacija. Lovsko kinološko društvo je opravilo vse v skladu s pristojnostmi in dogovori, tako za 
vodnike lovskih psov kot Lovske družine, ki sodelujejo z LKD, oziroma člani LKD.  
Opravila in zadolžitve predsednika in tajnika, kakor tudi ostalih vodstvenih organov se opravlja vzorno in 
strokovno. LKD trenutno nima nepokritih terjatev in finančno stanje ni kritično, oziroma je stabilno. 
Uporabljena sredstva so v skladu z njihovim namenom.  
Na podlagi ugotovljenega NO predlaga občnemu zboru, da sprejme poročila vodstvenih organov kakor tudi 
finančno poročilo z načrtom za leto 2020, ter se jim zahvali za vestno in uspešno opravljeno delo. 
 
S spoštovanjem in kinološkimi pozdravi 
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