
Na podlagi 25. člena Statuta Karate zveze Slovenije je Izvršni odbor Karate zveze 
Slovenije na svoji seji dne 20.4.2009 na Vrhniki sprejel  
 
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ IN NAGRAD 
KARATE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
 
Priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Karate zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS), so 
najvišja priznanja za zasluge pri razvoju karateja in za dosežke na tem področju, ki jih 
KZS podeljuje v Republiki Sloveniji. 
 

2. člen 
 
Priznanja KZS podeljuje za tekmovalno organizacijsko, vzgojno in propagandno delo na 
področju karateja. 
 

3. člen 
 
Priznanja podeljuje KZS za dolgoletno delo in vrhunske dosežke na področju razvoja in 
populacije karateja v Sloveniji. 
 

4. člen 
 
Priznanja so lahko podeljena posameznikom in društvom. Komisija, pooblaščena in 
zadolžena za priznanja in nagrade, lahko nagrajence predlaga tudi drugim športnim 
institucijam v Republiki Sloveniji, da se jim podelijo njihove nagrade ali priznanja. 
 

5. člen 
 
Priznanja in nagrade se podeljujejo na zasedanju Skupščine ali na prireditvi »Karateist 
leta« KZS ali na drugih za zvezo pomembnejših prireditvah.  
 

6. člen 
 
Predloge za podelitev priznanj in nagrad je treba poslati na sedež KZS do razpisanega 
roka ali najmanj 30 dni pred prireditvijo  KZS. Predlagatelji so lahko posamezniki ali 
klubi, ki so člani KZS. Predlog za priznanje ali nagrado mora biti obrazložen. Iz predloga 
mora biti razvidno:  

- kdo in koga predlaga 
- za katero vrsto priznanj ali nagrado je posameznik predlagan 
- obrazložitev in dokazila, iz katerih so razvidni dosežki in dejavnost predlaganega. 

 
Komisija lahko po potrebi zahteva dodatna dopolnitve predloga ali dodatna dokazila., ki 
jih je predlagatelj dolžan v zahtevanem roku posredovati komisiji. 
 
Predlog se odda na predpisanem obrazcu, z vsemi dokazili. Komisija predlogov, ki bodo 
nepopolni, ki ne bodo na predpisanih obrazcih ali bodo oddani prepozno, ne bo 
obravnavala. 



 
7. člen 

 
Komisija s strani IO pooblaščena in zadolžena za priznanja in nagrade, pregleda 
prispele vloge in dokazila ter sprejme sklep o podelitvi nagrade ali priznanja. 
 
Pred podelitvijo nagrade ali priznanja mora sklep komisije potrditi Izvešni odbor Zveze. 
 
V kolikor priznanje vsebuje tudi denarno nagrado, je ta določena s sklepom IO KZS ali 
Skupščine KZS. 
 

8.  člen  
 
KZS vodi register priznanj in nagrad, ki jih letno objavlja v svojem glasilu.  
 

9. člen 
 
IO KZS na podlagi razpisa sprejme obliko, velikost in podobo plaket. 
 

10. člen 
 
Plakete in Priznanja  Karate zveza Slovenije podeljuje za:  
 
Plaketa KZS –  društvom ali posameznikom za dolgoletno delo 
 
40 let dela v KZS – zlata plaketa KZS,  
30 let dela v KZS – srebrna plaketa KZS  
20 let dela v KZS – bronasta plaketa KZS 
 
 
Priznanja KZS – organizacijam ali posameznikom za zasluge 
 
Priznanja z zlatim, srebrnim ali bronastim  znakom KZS se lahko podeli osebam ali 
organizacijam za izredne zasluge pri razvoju in popularizaciji karateja in Karate zveze 
Slovenije. 
 
 

11. člen 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme I.O. KZS.  
 

PREDSEDNIK KZS 
dr. Igor Zelinka 


