
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: 24. november 2017 

IO KZS-17-05 

 
ZAPISNIK  

 
5. redne seje IO KZS, ki je bila v torek, 21. novembra 2017 ob 09.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Damjan Horvatič in Samo Jurhar 
(sekretar). Opravičeno odsoten Miha Romih. Na seji so prisotni štirje člani IO KZS. S tem je seja IO KZS 

sklepčna. 
Ostali prisotni (NO): Zoran Špolarič, Anton Rožman 

 

Dnevni red: 

 

1. Trenerski seminar – naziv TRENER KARATEJA 1 

2. MSP Tenerife 2017 poročilo 

3. Udeležba na BP Herceg Novi 

4. Udeležba na MEP Sochi 2018 

5. Delo komisije za reprezentance 

6. Določitev kvot za nastop na SP, EP, MT 

7. Udeležba na Premier ligi – Matija Matijevič 

8. Kodeks reprezentantov KZS 

9. Sankcije zoper kršitelje 

10. Razno 
 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  

 
Ad 1.  

Trenerski seminar – naziv TRENER KARATEJA: 
 

Predsednik KZS obvesti prisotne s predlogom Tehnične komisije KZS o izvedbi, vsebini, predavateljih in 

ceni izobraževanja za programe: 
 

• Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA  

• Dodatno strokovno usposabljanje za dosedanje VADITELJE KARATEJA  

• Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA ZA OSEBE Z POSEBNIMI 

POTREBAMI  
Vse programe (vsebino in skladnost z zakonodajo) pred razpisom pregleda in potrdi Pravna komisija KZS. 

 
Sklep št. 1: 

IO KZS potrdi izvedbo, vsebino, predavatelje in ceno izobraževalnih programov: 

 

• Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA – cena 540 EUR 

• Dodatno strokovno usposabljanje za dosedanje VADITELJE KARATEJA – cena 180 EUR 

• Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA ZA OSEBE Z POSEBNIMI 
POTREBAMI - 150 EUR 

mailto:jgodler@yahoo.com
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Po potrditvi programa s strani Pravne komisije KZS, sekretar preko programa eGlasnik obvesti vse klube v 

članstvu KZS o vsebini izobraževanja. 

 
Na korespondenčni seji IO KZS člani sprejmejo sklep o višini cene izobraževanja za nečlane Karate zveze 

Slovenije ter potrdijo plan dela in nagrajevanje Tehnične komisije KZS. 
 

Ad 2. 

Poročilo MSP Tenerife 2017: 
 

Trener kadetske, mladinske in U21 reprezentance, Damjan Horvatič, predstavi dosežke naših tekmovalcev 
na svetovnem prvenstvu: 

 
Po končanem tekmovanju na MSP 2017 lahko strnemo glavna opažanja pri naših tekmovalcih in sicer, da 

so premalo agresivni in odločni, želja po zmagi je premajhna ter pri večini tekmovalcev se opaža veliko 

pomankanje koncentracije. Dokler so zbrani so enakovredni ali celo velikokrat boljši od tekmovalcev, ki 
dosegajo medalje. V določenem trenutku borbe psihično padejo in ostanejo na zelo nizkem nivoju, kar jih 

stane dobrega rezultata. 
 

Pri velikem številu tekmovalcev je glavni cilj se uvrstiti v reprezentanco in ne dosegati dobre rezultate na 

velikih tekmovanjih. 
  

Splošni vtis MSP 2017 
Na MSP sta bili dominantni tehniki kizami-tsuki in uramawashi geri. Tekmovalci, ki vežejo tehnike in pri 

tem prva tehnika ni dovolj globoka in močna, ne zmagujejo, ker jih večina tekmovalcev prestreza z gyaku 
tsuki jodan tehnikami. 

 

Sekretar predstavi finančno in organizacijsko poročilo MSP. 
 

Skupni stroški MSP Tenerife 2017 so bili 40.028,00 EUR. Prihodkov je bilo 32.424,00 EUR. Razliko 
7.604,00 EUR pa predstavljajo stroški trenerjev in predsednika KZS (transport, nastanitev, licenciranje) in 

jo krije KZS. 

Ker je bilo pred odhodom na MSP veliko neresničnega pisanja in neupravičenih kritik na ceno aranžmaja 
ter spremljevalce tekmovalcev je sekretar KZS, takoj po vrnitvi s MSP, finančno dokumentacijo posredoval 

NO v pregled. 
NO je pisno posredoval dve pripombi na organizacijo MSP: 

• Prehranjevanje mladoletnikov v času MSP 

• Nastanitev in prevoz do dvorane  

Odgovor poda sekretar KZS: 
V dogovoru s trenerji, v odvisnosti od urnika tekmovanj, smo organizirali samopostrežno večerjo v hotelu 

naknadno. Ceno smo znižali z 18,00 EUR na 11,50 EUR. Hotelsko osebje je zagotovilo tudi prehrano za 

tekmovalce s posebnimi potrebami. Del prehrane in pijače je subvencionirala KZS.  
Zaradi večje mobilnosti, ugodnejše cene in boljše organiziranosti treningov pred tekmovanji ter počitka 

tekmovalcev, je KZS najela 2 Berlingota za prevoz tekmovalcev in trenerjev. Ker je bilo potrebno dnevno 
opraviti večje število prevozov od načrtovanih, je tudi sekretar s svojim najetim Berlingotom, osem dni 

(brezplačno), vršil prevoz tekmovalcev v dvorano in hotel.  

Izbrani hotel EDEN v Puerto de la Cruzu je bil neprimerno cenejši in boljši od raspoložljivih v Santa Cruzu. 
V informacijo: Italijanska, ameriška reprezentanca so bile nastanjene še neprimerno dlje kot slovenska, 

srbska 20 km izven Santa Cruza. V prometni konici so porabili za transport več časa kot mi. 
Transport z avtobusi po Tenerifih – cca. 280 EUR na dan od izbranega hotela do dvorane in nazaj. 

Dostavljali so tekmovalce zjutraj do dvorane in jih zvečer vozili nazaj!?! Funkcionarji njihovh zvez pa so se 

vozili s taksiji. 
Še za primerjavo cene aranžmajev: 

Slovenija - 969,00 EUR 
Hrvaška - 1.500,00 EUR 

Bosna - 1.800,00 EUR 
Aranžmaje za MSP Tenerifi 2017 je urejalo vodstvo KZS skupaj z izbranimi TA. 

Glede vsega navedenega lahko zaključimo, da je organizacijsko bila slovenska odprava zelo uspešna. 



Predsednik KZS predstavi svoje aktivnosti na Tenerifih: 

• Udeležba na kongresu WKF (spremembe PL in koledar WKF 2018, 2019) 

• Predlog ustanovitve Alpske Karate zveze (Avstrija, Nemčija, Švica, Lihtenštajn, Slovenija) 

• Organizacija in povabilo na Slovenija Open 2018. Obljubljeno več kot 700 udeležencev. 

• Kanditatura za PL mladih 2019 

Za sodnike (Debenak, Kutnjak, Zarič, Cafuta) predlaga potrditev soudeležbe pristojbine za sojenje na MSP 

Tenerife 2017 v višini 363,00 EUR po osebi (aranžma, polet, prevoz). 
 

Sklep št. 2: 
IO soglasno potrdi finančno in organizacijsko poročilo MSP. 

Finančno, organizacijsko in tekmovalno je MSP Tenerife uspelo. Tekmovalno je primerljivo z uspehi v 
preteklih letih. 

Trenersko poročilo v celoti za borbe in kate je na vpogled v poslovni pisarni KZS. 

Sodnikom se za opravljeno delo na MSP Tenerife 2017 izplača pristojbina v višini 363,00 EUR po osebi. 
 

Ad 3. 
Udeležba na BP Herceg Novi od 8.12 do 10.12.2017 

 

Letošnje BP organizira črnogorska karate zveza. Predlog vodstva in trenerjev KZS je, da se ga udeležimo v 
čim večjem številu. 

 
Sklep št. 3: 

KZS se udeleži BP v Herceg Novem od 8.12 do 10.12.2017. Na kategorijo se lahko prijavijo do štirje 

tekmovalci. V primeru več prijavljenih potujejo najboljši. KZS organizira prevoz in nastanitev tekmovalcev. 
 

Ad 4. 
Udeležba na MEP Sochi 2018 

 
Ruska karate federacija organizira MEP Sochi 2018 od 2.2 do 4.2.2018. Predlog je, da se prvenstva, ne 

glede na oddaljenost in stroške, udeležimo. Reprezentančni trenerji predlagajo, da se pripravijo 

predpogodbe za vse potencialne kandidate. Končni izbor pripravijo trenerji mladinske reprezentance po 
balkanskem prvenstvu. BP bo služilo kot zadnja izborna tekma. 

 

Predsednik Sodniške komisije, Primož Debenak, predlaga 5 sodnikov za sojenje na MEP. Za sodniški 
seminar, ki bo potekal v sklopu Evropskega prvenstva za kadete in mladince v Sochi-ju, SdK predlaga 
naslednje kandidate, ki že imajo balkanski rang sodnika: 

• Dražen Stjepanović, kata in kumite 

• Maša Gala, kata in kumite 

• Marjan Greifoner, kata in kumite 
Kandidati sami pokrivajo vse stroške udeležbe in seminarnine. 
Za aktivno udeležbo na MEP, sta se prijavila 2 sodnika: 

• Primož Debenak 
• Mladen Kutnjak  

 
Sklep št. 4: 

IO KZS soglasno potrdi sklep: 

 
Za udeležbo na MEP v karateju Sochi 2018 se pripravijo predpogodbe in se pošljejo v podpis klubom. 

Trenerji kadetske, mladinske in U21 reprezentance po BP določijo reprezentante za MEP. 
Po prejemu garantnega pisma s strani ruske karate federacije se pristopi k urejanju VIZ za Rusijo in 

aranžmaja za MEP Sochi 2018. 

Potrdi se udeležba in prijava sodnikov na MEP Sochi 2018 (Debenak, Kutnjak, Stjepanovič, Gala, 
Greifoner). Višina plačila opravljenega sodniškega dela na MEP se določi na osnovi uredb o višini povračila 

stroškov v zvezi s potovanjem do uredbe vlade RS. 
 

 



Ad 5. 

Delo komisije za reprezentance 

 
Do roka je celotno poročilo o delu oddal samo sekretar Komisije za reprezentance. Vsi trenerji pa 

pripravijo svoja poročila do naslednje seje IO. 
Zaradi težav s sklicevanjem in usklajevanjem sestankov trenerjev predsednik predlaga, da to nalogo 

prevzame predsednik tehnične komisije, Dr. Jernej Sever, ki bo pripravil in usklajeval tudi tekmovalni 

pravilnik. 
 

Sklep št. 5: 
Pravilnik o delovanju trenerske komisije pripravijo tehnična in pravna komisija v sodelovanju s 

reprezentančnimi trenerji.  
Dr. Jernej Sever se zadolži za sklicevanje in organizacijo sestankov reprezentančnih trenerjev. 

Končna uskladitev dela in nagrajevanje trenerjev ter tekmovalcev se prestavi na naslednjo sejo IO KZS. 

Predloge pripravijo trenerji, sekretar KZS in sekretar za reprezentance. 
 

Ad 6. 
Določitev kvot za nastop na SP, EP, MT 

Ker niso dostavljena vsa poročila o delu reprezentančnih trenerjev sekretar predlaga prestavitev točke na 

naslednji IO. 
 

Sklep št. 6: 
Določitev kvot za nastop na SP, EP, MT se prestavi na naslednje seje IO KZS. 

 
Ad 7. 

Udeležba na Premier ligi – Matija Matijevič 

 
Sekretar KZR, Miha Kovačič, z dopisom seznani IO: 

»Kot ste seznanjeni, sta prvi dve fazi prijave za tekmovalce pogojeni z uvrstitvijo med 50 najboljših na 

WKF rang lestvici  v svoji kategoriji ob  zaključku leta 2017 (potrebno je počakati še na turnir Series A ta 
vikend na Okinavi).   

Trenutno so takšni tekmovalci: Kaja Budič (27), Tjaša Ristič (33), Lina Pušnik (35), Mladen Railič (39) in s 

temi tekmovalci se lahko že urejajo karte in hotelske rezervacije.  
Čeprav še ni biltena za Paris open, je predvideno tudi licenciranje za trenerje. Licenciranje je verjetno 

predvideno v četrtek 25.1. zato bo delegacija verjetno odpotovala že v sredo.« 
Dopolnitve pravil so se sprejemale na MSP Tenerife. Žal jih WKF še ni posredoval. 

 

Sklep št. 7:  
Na Premier ligo se lahko prijavljajo tekmovalci samo preko KZS. Tekmovalci za udeležbo morajo 

izpolnjevati pogoje WKF. Ko bodo objavljeni končni pogoji, za udeležbo na Premier ligi, na uradni strani 
WKF, KZS uradno prevede pogoje in obvesti klube preko eGlasnika. 

 
Ad 8. 

Kodeks reprezentantov KZS 

 
Sekretar obvesti IO, da reprezentanti ne vračajo podpisanega kodeksa obnašanja. Kodeks je eden izmed 

pogojev za nastopanje v reprezentanci. Člani IO predlagajo podpis kodeksa tudi za trenerje in 
funkcionarje KZS. 

 

Sklep št. 8: 
Podpisan kodeks vedenja reprezentantov Slovenije je pogoj za nastop tekmovalca v reprezentanci 

Slovenije. IO pripravi vsebino kodeksa za funkcionarje in trenerje v KZS. 
 

 
 

 

 



Ad 9. 

Sankcije zoper kršitelje 

 
Sodniška in tekmovalna komisija opozarjata, da kljub sprejetim sklepom in posodobljenim akreditacijam 

na tekmovanjih še vedno prihaja do kršitev in zlorab akreditacij za vstop na sama borišča. Tako 
organizatorji, kot varnostne službe ne skrbijo za izvajanje navodil KZS. Zato se predlaga, da imajo dostop 

na borišče samo licencirani trenerji, organizator pa je dolžan fizično ločiti ogrevalni prostor od borišč. 

 
Sklep št. 9: 

Licenca dovoljuje vstop na borišče samo licenciranim trenerjem KZS. Staršem in spremljevalcem je vstop 
na borišče PREPOVEDAN. 

V letu 2018 vsi udeleženci licenčnih seminarjev podpišejo kodeks vedenja KZS. 
 

Ad 10. 

Razno 
 

Predsednik predstavi pogodbo PRIDE in njene pomanjkljivosti za KZS. 
Sekretar predstavi aktivnosti OKS do 31.12.2017 (SI Taraggona 2018, skupščine, svečane seje, priznanja, 

razpisi, štipendije). 

Predsednik komisije za Para-Karate, Peter Šircelj, je predlagal za strokovno pomoč in člana komisije mag. 
Mojco Vaupotič). 

Na KZS prihaja vse več uradnih ponudb za sodelovanje z iranskimi trenerji karateja. V ta namen sekretar 
predstavi prispele vloge (Pironi, Abdoli). 

 
Sklep št. 10: 

Pogodba PRIDE se pregleda na pravni komisiji. V kolikor je škodljiva za KZS jo predsednik lahko prekine. 

KZS se bo udeležila SI Taraggona 2018. Podpiše se pogodba o sodelovanju z OKS. Vodja projekta je Miha 
Kovačič. 

Mag. Mojca Vaupotič se potrdi za članico komisije za Para-Karate. 
Sekretar vse prispele trenerske vloge posreduje komisiji za reprezentance, ki odloča o sodelovanju s tujimi 

trenerji. 

 
IO KZS je soglasno sprejel sklepe št. 3, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. 

 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 12.30 uri. 

 
 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 
Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

 


