
KARATE ZVEZA SLOVENIJE 
Opekarna 28a, SI – 1420 TRBOVLJE 

E-pošta: info@karate-zveza.si 

http://www.karate-zveza.si 
Mobitel: 040 303-106 

matična številka: 5227089, davčna številka: SI55169147 

številka TRR: 03100-1012382504 

 

 

Datum: 11. september 2017 

IO KZS-17-03 

 
ZAPISNIK  

 
3. redne seje IO KZS, ki je bila v četrtek, 7. septembra 2017 ob 17.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Damjan Horvatič in Samo Jurhar 
(sekretar). 

Opravičeno odsotni: Miha Romih 
Na seji so prisotni 4 člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 

 

Dnevni red: 

 

1. Finančno poročilo 

2. Smernice dela komisij KZS 

3. Delo reprezentance KZS 

4. MSP Tenerifi 2017 

5. Olimpijski festival mladih 

6. Balkansko šolsko prvenstvo 

7. Pritožba Bego Tabakovič 

8. Priznanja KZS in obletnice klubov 

9. Razno 

 

Ad 1.  
Finančno poročilo: 

 

Predsednik KZS poda finančno poročilo ob primopredaji KZS, dne 31.5.2017: 
 

• Stanje na transakcijskem računu 31.5.2017                - 12.114,24 EUR 

• Stanje dobaviteljev na dan 31.5.2017                        - 17.037,73 EUR 

• Stanje v blagajni 31.5.2017                                             643,85 EUR 

• Stanje kupcev na dan 31.5.2017                                  14.826,12 EUR 

• Razlika                                                                   - 13.682,00 EUR 

 
Predsednik še enkrat obvesti člane IO KZS s pozivom Odvetniške pisarne Ostušek na izpolnitev obveznosti 

po sodbi višjega sodišča v Ljubljani opr. Št.II P 743/2014 z dne 6. junija 2017, da je KZS dolžna plačati 
tožeči stranki, Karate društvu Slovan iz Ljubljane, 13.560,00 EUR, zamudnih obresti 3.620,03 EUR in 

pritožbenih stroškov 1.253,78 EUR. Skupaj 18.433,81 EUR. 

 
Zaradi izgubljene tožbe iz preteklosti (leto 2014) smo preko Odvetniške družbe Završek sprožili postopek 

dopustitve revizije na Vrhovnem sodišču. 
 

Sklep št. 1: 

IO KZS potrdi finančno poročilo in revizijo sodnega postopka. 
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Ad 2. 

Smernice dela komisij: 

 
Predsednik predstavi predloge trenerjev za delo komisij: 

 

• Delo tehnične komisije, ki naj koordinira oz. združuje delo trenerske in sodniške komisije (skupno 
licenciranje in kvalitetno izobraževanje trenerjev ki delajo z otroci - razlaga pravilnih principov 

izvedbe tehnik in osnovna biomehanika pri izvedbah. Posledično uskladitev treniranja otrok z 

ocenjevanjem sodnikov (torej, da se dobro oceni pravilna izvedba tehnik in ne hitrost in moč pri 
otrocih). 

 

• Zaradi rednega seznanjanja tekmovalcev z novostmi naj se priprave reprezentance izvajajo skupaj 
s sodniško, tehnično in tekmovalno komisijo 

 

• Zaradi seznanjanja z novitetami naj se klubski trenerji usposobijo na sodniških seminarjih 
 

• K sodelovanju naj se povabijo priznani strokovnjaki iz tujine 

 

Sklep št. 2: 
Predsedniki komisij se seznanijo s predlogi in jih vključijo v program dela. O izvedbi programov odloči IO 

KZS. 
 

Ad. 3. 

Delo reprezentance KZS: 
 

Do predpisanega roka, 6. september 2017, so vsi reprezentančni trenerji dostavili smernice dela po 
reprezentancah/kategorijah. 

 
Sklep št. 3: 

IO KZS soglasno potrdi smernice dela reprezentanc. Programi so na vpogled članstvu KZS na sedežu 

zveze. 
 

Ad 4. 
MSP Tenerifi 2017 

 

Predsednik in sekretar KZS obvestita prisotne člane izvršnega odbora o pripravah na MSP Tenerifi 2017: 
- Določen je termin potovanja na MSP: 

Trenerji od 22.10. do 30.10.2017 zaradi licenciranja WKF 
Tekmovalci od 23.10.2017 do 30.10.2017 

- Podpisane so pogodbe za letalski prevoz z Iberia Airlines (TA) 
- Podpisane so pogodbe za hotelsko namestitev v Puerto de la Cruz, Tenerifi (TA) 

- Plačani so avansi za letalske prevoze in hotelsko namestitev (TA) 

- Določena je cene udeležbe na MSP (969,00 EUR) 
- Izbrani so trenerji, ki vodijo reprezentanco na MSP in opravljajo trenersko licenco WKF 

- Selektorji in trenerji KZS morajo dostaviti poimenski spisek tekmovalcev za nastop na MSP do 
nedelje, 10.9.2017 

- Pogodbe s klubi o udeležbi tekmovalcev na MSP se podpišejo do 13.9.2017 

 
Sklep št. 4: 

IO KZS soglasno potrdi opravljene aktivnosti, termine in ceno potovanja: 
- Termin potovanja na MSP: 

Trenerji od 22.10. do 30.10.2017 zaradi licenciranja WKF 

Tekmovalci od 23.10.2017 do 30.10.2017 
- Podpis pogodb za letalski prevoz z Iberia Airlines (TA) 

- Podpis pogodb za hotelsko namestitev v Puerto de la Cruz, Tenerifi (TA) 
- Plačilo avansa za letalske prevoze in hotelsko namestitev (TA) 

- Cena udeležbe na MSP je 969,00 EUR na tekmovalca 



- Izbrani so trenerji, ki vodijo reprezentanco na MSP in opravljajo trenersko licenco WKF: 

Arnold Skuhala, Damjan Horvatič, Rajko Malinovič in Miha Kovačič 

- Selektorji in trenerji KZS morajo dostaviti poimenski spisek tekmovalcev za nastop na MSP do 
nedelje, 10.9.2017 

- Pogodbe s klubi o udeleži tekmovalcev na MSP se podpišejo do 13.9.2017 
 

 

Ad 5. 
Olimpijski festival mladih 2017 

OKS nas je tudi letos povabil k sodelovanju na Olimpijskem festivalu 2017. Organiziran bo 29. in 30. 
septembra na Kongresnem trgu v Ljubljani. 

 
Sklep št. 5: 

KZS bo tudi v letu 2017 sodelovala na Olimpijskem festivalu 2017. Sekretar KZS pripravi tekst za brošuro. 

Peter Šircelj se zadolži za izvedbo programa na prireditvi. 
 

Ad 6.  
Balkansko šolsko prvenstvo v Novem Sadu 2017 

 

Prejeli smo vabilo Balkanske karate federacije za udeležbo na 1. Balkanskem šolskem prvenstvu v Novem 
Sadu od 10. do 12. novembra 2017. 

 
Sklep št. 6: 

IO KZS soglasno sprejme sklep, da se zaradi slabega finančnega stanja zveze KZS z reprezentanco ne bo 
udeležila 1. balkanskega šolskega prvenstva. Obvestijo pa se vsi klubi KZS, ki lahko samostojno nastopajo 

na prvenstvu. 

 
Ad 7. 

Pritožba Bego Tabaković 
 

4.9.2017 smo prejeli pritožbo g. Bega Tabakoviča na tromesečni suspenz za sojenje na karate tekmah. 

 
Sklep sodniške komisije KZS z dne 21.6.2017: 

 
Na podlagi poročila vrhovnega sodnika z Državnega ekipnega prvenstva, dne 11.6.2017, na Polzeli in na 

osnovi Pravilnika o delu sodniške komisije in sodniškega zbora KZS, 6. člen Disciplinski, strokovni in etični 

prekrški, vam (Begu Tabakoviču) Sodniška komisija izreka suspenz za obdobje treh tekmovalnih mesecev. 
Začetek trajanja suspenza je 1.9.2017. 

 
Obrazložitev: 

 
Na omenjenem tekmovanju ste kot sodnik v finalni borbi med KK Ljubljano in KK Polzelo kršili merila 

osebne poštenosti ter rušili čast in lik člana sodniškega zbora. 

 
Sklep št. 7: 

Po posvetu s pravno komisijo KZS in predsednikom II. Stopenjske disciplinske komisije je bil IO KZS 
obveščen o pravnih pomankljivostih v Pravilniku o delu sodniške komisije in sodniškega zbora KZS. Zato 

IO KZS sprejme sklep: 

 
Zaradi pomanjkljive pravne podlage v pravilniku – Pravilnik o delu sodniške komisije in sodniškega zbora 

KZS – IO KZS preklicuje suspenz g. Begu Tabakoviču z dne, 21.6.2017. 
S pravno komisijo KZS se takoj pristopi k prenovi pravilnika. 

 
Ad 8. 

Priznanja KZS in obletnice klubov  

 
Na sekretariat KZS smo prejeli več pobud za priznanja in vabil na obletnice klubov. 

 



Sklep št. 8: 

KZS vsem zaslužnim klubom in karateistom podeli priznanja za dosedanje delo: 

 
- KK Brežice za 40 let delovanja (zlata plaketa) 

- KK Virtus Duplica za 30 let delovanja (srebrna plaketa)  
- Reprezentančnim trenerjem za minulo delo: Bošnjak, Makovec, Kramberger 

 

Vsi prireditelji slavnostnih dogodkov morajo dostaviti program prireditev in seznam vabljenih gostov na 
sedež KZS. 

 
Ad 9. 

Pod točko razno sekretar predlaga: 
- zaradi slabega finančnega stanja KZS predlaga ukinitev naročniških razmerij na A1 (razen sekretar 

KZS in sekretar KzR) 

- Sodelovanje z OKS v projektu MOI Buenos Aires 2018 
- Sodelovanje na premieri filma LEGO Ninjago  v Koloseju Ljubljana 23. in 24 .9.2017 

Predsednik TkK predlaga obvezno sodelovanje reprezentance Slovenije na prihajajočih turnirjih serije A – 
Maribor, Ljubljana, Trbovlje. O nameri se obvestijo vse vabljene sosednje karate zveze. 

 

Sklep št. 9: 
A1 se obvesti o ukinitvah naročniških razmerij, razen za številki 040 303 106 in 040 953 939. 

Sekretar KzR in sekretar KZS pripravita potrebno dokumentacijo za projekt MOI Buenos Aires 2018 in 
potrdita sodelovanje na OKS. 

Promocijo karateja na premieri filma LEGO Ninjago izpelje Peter Šircelj. 
IO KZS potrdi obvezno sodelovanje slovenske karate reprezentance na turnirjih serije A – Maribor, 

Ljubljana, Trbovlje in pripravi pismo o nameri. 

 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 

 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 
 


