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ZAPISNIK
4. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 27. septembra 2017 ob 09.00 uri v Žalcu.
Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Damjan Horvatič, Miha Romih in
Samo Jurhar (sekretar).
Na seji so prisotni vsi člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna.
Dnevni red:
1. Finančno poročilo – sanacijski program
2. Smernice dela 2017/2018
3. Razno
Ad 1.
Finančno poročilo:
Predsednik KZS še enkrat obvesti vse člane IO z vsebino pisma članstvu KZS (v celoti):
Vodstvo KZS se je odločilo, da vse člane organizacije obvesti o stanju le-te. Na dan 31.05.2017 (dan po
volilni skupščini) je iz finančnih poročil računovodskega servisa zveze, Agencije Sarsa, razvidno, da je bilo
negativno stanje sredstev KZS v višini 13.682,00 EUR.
Odvetniška pisarna Stušek je v mesecu septembru tega leta pozvala KZS na izpolnitev obveznosti po sodbi
višjega sodišča v Ljubljani opr.št. II P 743/2014 z dne 6. junija 2017,
(tožba KD Slovan - g. Macura iz leta 21.3.2014) po kateri je KZS dolžna plačati tožeči stranki, Karate
društvu Slovan iz Ljubljane 18.433,81 EUR s pribitki.
Na podlagi nasveta odvetniške pisarne Završek, je KZS sprožila postopek dopustitve revizije na Vrhovnem
sodišču. Predsednik KZS je o vseh dogodkih sproti obveščal IO.
V kratkem KZS pričakuje tudi priglasitev stroškov tožeče stranke, Karate društvo Slovan, s
prvostopenjskega sodišča v Ljubljani v višini 1.862,20 EUR.
Prav tako pričakuje priglasitev stroškov odvetniške družbe Završek v višini 909,10 EUR.
Glede na finančno stanje KZS je vodstvo zveze nemudoma pristopilo k sanaciji stanja, ter v sodelovanju z
matično banko in OKS vodi razgovore o rešitvi.
Dne 13.9.2017 je KZS prejela blokado bančnega računa v višini 18.433,81 EUR s pribitki, kar izjemno
otežuje poslovanje Zveze.
Zaradi tekmovalne sezone, ki zajema tri Premiere Lige v tujini, mladinsko svetovno prvenstva na Tenerifih
v Španiji ter številna tekmovanja v slovenskem prostoru je KZS v izjemno težkem finančnem položaju. Za
pomoč pri realizaciji vseh tekem doma in v tujini je Agencija Sarsa KZS odobrila kratkoročno posojilo v
višini 2.000,00 EUR.
matična številka: 5227089, davčna številka: SI55169147
številka TRR: 03100-1012382504

Pogoj za nemoteno realizacijo projekta MSP Tenerife je bil podpis pogodbe o odkupu terjatev v višini
30.898,00 EUR z Agencijo Sarsa. Za vse našteto se agenciji Sarsa iskreno zahvaljujemo.
Zaradi zatečenega negativnega stanja v višini 34.887,11 EUR, vodstvo KZS apelira na vse člane
organizacije in pričakuje strpnost ter konstruktivno sodelovanje za svetlo prihodnost slovenskega karateja.

S športnimi pozdravi,
Borut Strojin
Predsednik KZS
Z finančnim stanjem je bil predhodno seznanjen tudi NO KZS, na seji dne 21.9.2017. NO KZS je podal
prošnjo, da bi bil vabljen na redne seje IO KZS.
Sklep št. 1:
IO KZS še enkrat potrdi finančno poročilo in vsebino pisma članstvu KZS. IO sprejme sklep, da se na
redne seje IO KZS v prihodnje vabijo predstavniki NO KZS.
Ad 2.
Smernice dela 2017/2018:
Predsednik KZS je podal predlog za takojšnje dokončanje planov dela reprezentanc in komisij do konca
leta 2018. Rok za pripravo planov je 6.10.2017. Podatke potrebujemo za sanacijski program in Ministrstvo
za šolstvo in šport RS.
Sklep št. 2:
Reprezentančni selektorji in trenerji pripravijo natančen terminski plan tekmovanj za leto 2018 (udeležba
na tekmah, število priprav in število udeležencev) ter ga dostavijo Komisiji za reprezentance do
6.10.2017.
Predsedniki komisij KZS pripravijo natančen terminski plan izobraževanj in licenciranj do 6.10.2017 ter ga
dostavijo vodstvu KZS.
O izvedbi programov odloči IO KZS.
Ad. 3.
Razno:
KzR, trenerji in selektorji predlagajo zaključne priprave za MSP Tenerife 2017 skupaj s člansko ekipo v
Podčetrtku od 12.10 do 15.10.2017.
Zaradi zastarelosti pravilnika o Podeljevanju priznaj in nagrad KZS sekretar poda predlog za spremembe
le-tega. V razpravi se člani IO strinjajo o nujnosti sprememb.
S strani tekmovalcev, sodnikov in nekaterih trenerjev se na vodstvo KZS naslavljajo zahteve po strožji
ureditvi borišč na tekmovanjih. Starši, ki imajo licence uradnih spremljevalce se preveč in neupravičeno
vtikajo v delo na samih tekmovanjih ter v odločitve sodnikov in vodstev tekmovanj. Ravno tako pa se na
tekmovališčih ustvarja nepotrebna gneča in nered.
WKF je v letu 2018 razpisal 29 tekem. Ob obilici tekem v Sloveniji in bližnji okolici se ustvarja
nepreglednost prijav in udeležb na tekmovanjih. Zato so trenerji in predsedniki nekaterih klubov podali
zahtevo za ureditev razmer.
NO je podal pripombe na ažurnost in vsebino objav na internetni strani KZS.
Nezadovoljni starši, trenerji in funkcionarji se s pismi in ustno pritožujejo nad sojenjem na tekmah pod
okriljem KZS in zahtevajo spremembe (zgled tujina, video nadzor, itd.).

Sklep št. 3:
Zaključne priprave kadetske, mladinske in U 21 reprezentance se opravijo v Podčetrtku od 12. do
15.10.2017.
Spremembe pravilnika Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad Karate zveze Slovenije pripravi
predsednik KZS.
Zaradi nemotenega dela in tekmovanja na prireditvah KZS se omeji dostop do borišč spremljevalcem ekip.
Modifikacija akreditacije se pripravi preko programa e-Karate do 3. pokalne tekme. Končni predlog
pripravi vodja tekmovalne komisije, g. Tomaž Deberšek.
Vse prijave na mednarodne tekme pod okriljem WKF se izvaja preko KZS. Za prevoze, do preklica,
poskrbijo klubi, potem KZS.
Zaradi boljše obveščenosti, o delu znotraj reprezentančnih selekcij KZS, se vsi dogodki objavijo na
internetni strani KZS. Za poročila so zadolženi trenerji reprezentančnih selekcij. Vsi ostali dogodki se
ažurno objavijo na internetni strani KZS po vrstnem redu pomembnosti.
Po vzorcu iz tujine se zaradi boljšega, pravičnega in preglednejšega sojenja poskusno uvede video nadzor
sojenja. Za pripravo in tehnično izvedbo se zadolži tekmovalno in sodniško komisijo KZS.
Seja IO KZS je bila zaključena ob 11.30 uri.
Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar
Sekretar KZS

Borut Strojin
Predsednik KZS

