KARATE ZVEZA SLOVENIJE
Opekarna 28a, SI-1420 Trbovlje
E-pošta: info@karate-zveza.si

http://www.karate-zveza.si
Tel. 01 7504-309, faks 01 7557 309

Zapisnik
redne volilne skupščine Karate zveze Slovenije, ki je bila v torek, 30.05.2017 ob
18:00 uri v Predavalnici Delavskega doma v Trbovljah, Trg svobode 11/a, 1420
Trbovlje.
PRISOTNI SO BILI NASLEDNJI DELEGATI Z VELJAVNO POVERILNICO IN ČLANI
ORGANOV ZVEZE:
Karate klub Branik-Franc Koenig; Shotokan Karate-do klub Gornja Radgona-Anton
Rožman; Društvo za borilne veščine Piran-Milenko Railić; Karate klub Koper-Club di
karate Capodistria-Mladen Railić; TVD Partizan Ljutomer-Daniel Janžekovič; Karate klub
Polzela-Borut Strojin; KBV Sevnica-Tomaž Deberšek; KK Trebnje-Tilen Mrgole; KK
Shitorju Celje Gaberje-Samo Jurhar; Karate klub WKSA Duplek-Tomaž Pevnik; Karate
klub Radenci Shotokan-Franjo Kramberger; KK Šiška-Franc Povše; Karate klub KranjJaka Šarabon; Karate klub Petrovče-Anton Maruša; KK Seki Sv. Jernej-Srečko Sterniša;
Karate klub Zmaj-Roman Završek; KK Sho-kan Apače-Borut Markošek; Karate klub
Hrastnik-dr. Igor Zelinka; KD Loče-Igor Kovačič, ŠD Dinamik Celje-Mitja Stisovič, KK
Ichi-ban Laško-Rok Lopan; KK Civitas Puconci-Matej Haberl; Shotokan KK Bohinj-Milan
Taler; KK Shotokan Bohinj-Vojislav Ašanin; Športno društvo Gorica-Sekcija karateRajko Malinovič; Karate klub Monchi-Bojan Marinček; Shotokan karate klub PostojnaDrago Ristić; Shotokan KK Grosuplje-Matjaž Končina; Karate klub Žalec-Silvester Marič;
Karate klub Lovrenc na Pohorju-Arnold Skuhala; KK Radvanje-Damjan Horvatič; KK
Kovinar Maribor-Tomaž Milatič; KK Selnica ob Dravi-Kamil Fras; Karate klub TIGER
Velenje-Aida Medić; Karate klub Brežice-Teo Hrvoje Oršanič; Karate klub Nestor-Damir
Vrbanič; Karate klub Kolektor Idrija-Jernej Sever; Karate klub Vrhnika-Gorazd Ahlin;
Shotokan karate klub Oplotnica-Sebastian Kantužer; Društvo za karate Celje-Zoran
Kantužer; KK Shotokan Velenje-Sulejman Redžić; KK Shotokan Ajdovščina-Amadej
Velikonja; Karate klub Kozjansko in Obsotelje-Miha Romih; Karate klub Cerknica-Zoran
Špolarič; Karate klub Mislinja-Drgo Felle; Karate klub Trbovlje-Bogdan Simerl; Karate
klub Murska Sobota-Franc Marič; Društvo karate Bela Krajina; Karate klub VelenjeMihaela Pungartnik; DTV Partizan Limbuš-Primož Debenak; Karate-do klub Ptuj-Tomaž
Tomšič; Karate klub Rogaška Slatina-Jernej Simerl; Yuki klub Čatež-Veljko Velimir
Jukič; Karate klub Olimpija-Janez Šuštar; Klub Akademija borilnih veščin Bohinj-Janez
Medja; KK Ljubljana-Ciril Klanjšček; Karate klub Sokol-Peter Šircelj; Karate klub EmonaRajko Sabo.

Ad. 1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti, potrditev
dnevnega reda
Predsednik KZS, dr. Igor Zelinka je odprl Redno volilno skupščino in pozdravil vse
prisotne in podal predlog, da se volilna skupščina zvočno snema.
matična številka: 5227089, davčna številka: 55169147
številka TRR: 03100-1012382504

SKLEP številka 1:
Redna volilna skupščina Karate zveze Slovenije se zvočno snema.
ZA je glasovalo 57 delegatov, PROTI / VZDRŽAN 1
Sklep je bil z večino glasov sprejet.
Od 63 včlanjenih klubov v Karate zvezo Slovenije je bilo na začetku redne volilne
skupščine prisotnih 58 delegatov, zato je predsednik KZS prisotne seznanil, da je
skupščina sklepčna in se lahko prične.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske
komisije.
3. Pregled sklepov zasedanja Redne letne Skupščine z dne 21.3.2017.
4. Seznanitev skupščine s črtanjem članov in vstopom novih članov v KZS.
5. Volitve predsednika zveze in članov Izvršnega odbora zveze.
6. Volitve članov nadzornega odbora.
7. Volitve članov disciplinske komisije I. stopnje.
8. Volitve članov statutarne komisije II. Stopnje.
9. Razno.
SKLEP številka 2:
Soglasno se potrdi predlagani:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo
verifikacijske komisije.
3. Pregled sklepov zasedanja Redne letne Skupščine z dne 21.3.2017.
4. Seznanitev skupščine s črtanjem članov in vstopom novih članov v KZS.
5. Volitve predsednika zveze in članov Izvršnega odbora zveze.
6. Volitve članov nadzornega odbora.
7. Volitve članov disciplinske komisije I. stopnje.
8. Volitve članov statutarne komisije II. Stopnje.
9. Razno.

Ad. 2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in
poročilo verifikacijske komisije
Predsednik KZS, dr. Igor Zelinka je predlagal organe skupščine in sicer:
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1. Za člane verifikacijske komisije so predlagani:
a. Jernej Simerl, predsednik
b. Anton Rožman, član
c. Samo Jurhar, član
2. Za preštevalce glasov se predlagajo:
a. Sebastjan Kantužer
b. Rok Lopan
3. Za zapisnikarja se predlaga: Joži Drnovšek
4. Za overovatelja zapisnika se predlagata:
a. Aida Medić
b. Matej Haberl
5. Za delovno predsedstvo so predlagani člani.
a. Mag. Roman Završek, predsednik
b. Borut Markošek, član
c. Igor Kovačič, član
6. Za člane volilne komisije so predlagani:
a. Tomaž Tomšič, predsednik
b. Hrvoje Oršanič, član
c. Gorazd Ahlin, član
Predsednik KZS predlaga skupščini KZS, da sprejme
SKLEP številka 3:
1. Potrdijo se člani verifikacijske komisije v predlagani zasedbi:
a. Jernej Simerl, predsednik
b. Anton Rožman, član
c. Samo Jurhar, član
2. Za preštevalce glasov sta potrjena predlagana člana:
a. Sebastjan Kantužer,
b. Rok Lopan,
3. Za zapisnikarja se določi: Joži Drnovšek,
4. Za overovatelja zapisnika sta določena predlagana člana:
a. Aida Medić,
b. Matej Haberl,
5. Za delovno predsedstvo se izvoljijo predlagani člani:
a. Mag. Roman Završek, predsednik
b. Borut Markošek, član
c. Igor Kovačič, član
6. Za člane volilne komisije se izvoljijo predlagani člani:
a. Tomaž Tomšič, predsednik
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b. Hrvoje Oršanić, član
c. Gorazd Ahlin, član
ZA je glasovalo 58 delegatov, PROTI / VZDRŽAN /
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik delovnega predsedstva, Roman Završek je prevzel vodenje redne volilne
skupščine in pozval Verifikacijsko komisijo, da preveri ustreznost vseh poverilnic.
Predsednik delovnega predsedstva je razložil potek volitev. Med tem časom pa je
verifikacijska komisija preverjala poverilnice.
Pred začetkom volilne skupščine sta bila podana še dva predloga za člane organov
KZS:
Disciplinska komisija 1. stopnje – Sergej Ocvirk;
Disciplinska komisija 2. stopnje – Boštjan Barl.
Da ne bi bilo potrebno tiskati nove volilne liste za omenjeni komisiji, je Predsednik
delovnega predsedstva predlagal, da vsak delegat sam napiše imeni kandidatov na
volilne liste in le tako izpolnjen volilni list bo veljaven.
SKLEP številka 4:
Vsak delegat sam napiše predlagani imeni kanidatov na volilne liste: Disciplinska
komisija 1. stopnje – Sergej Ocvirk in Disciplinska komisija 2. stopnje – Boštjan
Barl.
Veljaven bo tisti volilni list, kjer bosta omenjena delegata napisana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Verifikacijska komisija je pregledala seznam prisotnih klubov oz. njihovih poverjenikov in
pravilnost poverilnic ter podala poročilo. Od 63 klubov včlanjenih v KZS je na redni
volilni skupščini prisotnih 58 delegatov. Verifikacijska komisija je zaradi napačnega
podpisnika 1 poverilnico izločila, v tem času pa je prišel novi delegat, tako da je
veljavnih 58 poverilnic. Volilna skupščina je tako sklepčna in lahko nadaljuje z delom.
V tem času sta se volilni skupščini pridružila častna gosta, gospod Tomaž BARADA Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in Hasan Ibrić – Sekretar Združenja
zvez borilnih športov Slovenije.
Oba sta se najprej zahvalila za vabilo za volilno skupščino, vsem delegatom sta
poudarila, da se odločijo za kandidata, ki jih bo najbolj prepričal in obema
predsedniškima kandidatoma veliko sreče pri izvolitvi.
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Ad. 3. Pregled sklepov zasedanja Redne letne skupščine z dne
21.3.2017
Zapisnik skupščine KZS, dne 21.03.2017 je bil poslan vsem članom KZS. Na zapisnik ni
bilo podanih pripomb, zato je Predsednik delovnega predsedstva, Roman Završek
predlagal, da se sprejme naslednji sklep
SKLEP številka 5:
Skupščina se seznani s sklepi redne skupščine z dne 21.03.2017
ZA je glasovalo 58 delegatov, PROTI / VZDRŽAN /
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Seznanitev skupščine s črtanjem članov in vstopom novih
članov v KZS.
Skladno s 25. členom Statuta KZS, IO KZS odloča o sprejemu novih članov in črtanju
članov iz KZS.
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil skupščino s vstopom novih članov v KZS
in črtanjem članov iz KZS:
 Na podlagi sklepa 86. Korespondenčne seje IO KZS, z dne 28.4.2017, je IO
ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za vstop Karate kluba Seki Sv. Jernej, Zgornje
Laže 13, 3215 Loče v KZS in je zato odločil, da se klub sprejme v članstvo KZS.
 Na podlagi sklepa 89. Korespondenčne seje IO KZS, z dne 10.5.2017, je IO
ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za črtanje Karate Klub Krka Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej iz KZS in je zato odločil, da se klub črta iz
članstva KZS.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se sprejmeta naslednja sklepa:
SKLEP številka 6:
Skupščina se seznani s sprejemom novega člana v KZS:
 Karate klub Seki Sv. Jernej, Zgornje Laže 13, 3215 Loče
ZA je glasovalo 58 delegatov, PROTI / VZDRŽAN /
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP številka 7:
Skupščina se seznani s črtanjem člana iz KZS:
 Karate Klub Krka Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej
ZA je glasovalo 58 delegatov, PROTI / VZDRŽAN /
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Volitve predsednika zveze in članov Izvršnega odbora zveze.
Predsednik delovnega predsedstva je člane skupščine seznanil, da so volitve za
predsednika zveze skladno z 20. členom Statuta KZS tajne. Za predsednika zveze je
izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja. Hkrati z
izvolitvijo predsednika zveze kot mandatarja se izvoli tudi celotno listo članov Izvršilnega
odbora KZS, ki jo je predlagal in predstavil kandidat za predsednika. Volilni listi so bili
razdeljeni članom zveze s pravico glasovanja na skupščini.
Volilna procedura je bila izpeljana skladno s Statutom in Poslovnikom KZS.
Pravočasno in skladno s Statutom in Poslovnikom sta prispeli tudi dve prijavi za
predsednika in člane izvršilnega odbora, ki sta vsebovali vse potrebne dokumente.
Kandidata sta se predstavila po vrstnem redu prispelih prijav: 1. dr. Igor Zelinka in 2.
Borut Strojin.
Po predstavitvi programov je predsednik delovnega predsedstva pozval prisotne
delegate k morebitnim vprašanjem.
Ciril Klanjšček skupščino seznani, da je poslal dve pismi na KZS o statusu njegovega
tekmovalca Mitje Matijeviča in da s strani KZS ni bilo odziva in tudi ni prejel nobenega
odgovora.
Predsednik KZS dr. Igor Zelinka pove in spomni Cirila Klanška, da so na prvi pismo
odgovorili, se sestali in dogovorili. Da pa je bilo drugo pismo enake vsebine, ni bilo
vprašanja ampak oblika obvestila, zato se ni čutil dolžnega, da odgovarja na to pismo.
Bogdan Simerl je podal mnenje, na program Boruta Strojina o vsebini organizacije
svetovnega pokala v Laškem KARATE 1 v letih 2013 in 2014. Večina stvari katere
obljublja boljše delovanje se že izvajajo. Vprašanje, ki ga zastavlja Borutu Strojinu je ali
bo za v prihodnje pridobljena sponzorska sredstva obračunal provizijo.
Borut Strojin odgovarja, da za vsa pridobljena sponzorska sredstva ne bo zaračunaval
provizije.
Predsednik delovnega predsedstva je prekinil debato, ker da se preteklih zadev na
volilni skupščini ne bo razčiščevalo.
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Oglasil se je Tomaž Deberšek, da ne dovoli kritiziranja na račun sponzorstva KARATE 1
v Laškem. Nadalje pove, da je v letu 2013 in 2014 bilo prisotnih precej več tekmovalcev,
kot v letošnjem letu, ko se je izvajalo mednarodno tekmovanje Sloveni open.
Jernej Simerl je spomnil Tomaža Deberška, da smo tudi v letu 2016 izvedli Svetovni
pokal KARATE1, kjer on ni sodeloval pri organizaciji tega tekmovanja in da je bilo takrat
prisotnih največje število tekmovalcev.
Srečko Sterniša je vprašal ali se je KZS prijavila samo v program Erasmus K1 ali tudi v
K2, kateri vemo da prenaša več finančnih sredstev.
Predsednik KZS je odgovoril, da so se prijavili v program Erasmus K1.
Predstavnik Karate kluba Kranj – Jaka Šaraban je vprašal Boruta Strojina, zakaj je v
začetku lobiral na ta način, da je na okrog govoril, da ga podpirata Karate klub Zmaj in
Karate klub Kranj in ga vprašal s kom iz KK Kranj je kontaktiral.
Borut Strojin je odgovoril, da je kontaktiral s predsednikom Prašnikar Igorjem.
Ciril Klanjšek je vprašal Boruta Strojina ali bo ob morebitni izvolitvi pomagal pri iskanju
službe nosilcu treh medalj na evropskih prvenstvih Mitju Matijeviču.
Borut Strojin je odgovoril pritrdilno na to vprašanje.
Ker ni bilo več vprašanj je predsednik delovnega predsedstva pozval Volilno komisijo,
da začne postopek volitev za predsednika KZS in članov IO KZS. Člani skupščine so
pristopili k tajnemu glasovanju. Po končanem glasovanju so odprli skrinjico in začeli s
preštevanjem glasov. Volilna komisija je preštela glasove in ugotovila rezultate.
Rezultate so javno predstavili:
Oddanih je bilo 58 glasovnic:
 dr. Igor Zelinka je prejel 28 glasov in
 Borut Strojin 30 glasov.
SKLEP številka 8:
Volilna komisija je ugotovila, da je bil za predsednika Karate zveze Slovenije
izvoljen Borut Strojin.
ZA dr. Igorja Zelinka je glasovalo 28 delegatov,
ZA Boruta Strojina je glasovalo 30 delegatov.
Dr. Igor Zelinka se je prisotnim zahvalil za do sedaj izkazano zaupanje in čestital
novemu predsedniku.
Novi predsednik Borut Strojin se je zahvalil delegatom za zaupanje glede izvolitve. Želi,
da bi tudi v bodoče dobro sodelovali. Istočasno se je zahvalil dosedanjemu predsedniku
za njegovo delo v KZS.
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Ad. 6. Volitve članov nadzornega odbora.
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil člane skupščine, da je za člane
Nadzornega odbora (NO) KZS prispelo 5 prijav. Delegate je pozval, da na volilnem listu
obkrožijo tri delegate in jih oddajo v volilno skrinjo.
Po preštetih glasovih za Nadzorni odbor je Volilna skupščina podala rezultate:






Franc König – 37 glasov;
Anton Rožman – 35 glasov;
Zoran Špolarič – 34 glasov;
Matjaž Šuster – 26 glasov;
Herman Vocovnik – 17 glasov.

Prvi trije z največ glasov postanejo Člani Nadzornega odbora KZS, dva z najmanj
glasovi pa nadomestna člana NO KZS. Na prvi seji člani NO med seboj izberejo
predsednika NO KZS:
SKLEP številka 9:
Za člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni:
1. Franc Koenig
2. Anton Rožman
3. Zoran Špolarič
Nadomestna člana Nadzornega odbora sta postala:
1. Matjaž Šuster
2. Herman Vocovnik
Na prvi seji člani NO med seboj izberejo predsednika NO KZS.

Ad. 7. Volitve članov disciplinske komisije I. stopnje.
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil člane skupščine, da so za člane
Disciplinske komisije 1. stopnje (DK I. st) KZS prispele 4 prijave. Delegate je pozval, da
na volilnem listu obkrožijo tri delegate in jih oddajo v volilno skrinjo.
Po preštetih glasovih za Disciplinsko komisijo I. stopnje je Volilna skupščina podala
rezultate:





Samo Potrč – 47 glasov;
Igor Vrbnjak – 42 glasov;
David Gajić – 34 glasov;
Sergej Ocvirk – 20 glasov;
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SKLEP številka 10:
Za člane Disciplinske komisije I. stopnje so bili izvoljeni:
1. Samo Potrč
2. Igor Vrbnjak
3. David Gajič
Nadomestni član Disciplinske komisije I. stopnje je postal:
1. Sergej Ocvirk
Na prvi seji člani Disciplinske komisije I. stopnje med seboj izberejo predsednika
DK1 KZS.

Ad. 8. Volitve članov disciplinske komisije II. stopnje.
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil člane skupščine, da so za člane
Disciplinske komisije II. stopnje (DK II. st.) KZS prispele 4 prijave. Delegate je pozval, da
na volilnem listu obkrožijo tri delegate in jih oddajo v volilno skrinjo.
Po preštetih glasovih za Disciplinsko komisijo II. stopnje je Volilna skupščina podala
rezultate:





Drago Felle – 47 glasov;
Borut Markošek – 40 glasov;
Rok Lopan – 30 glasov;
Boštjan Barl – 22 glasov;

SKLEP številka 11:
Za člane Disciplinske komisije II. stopnje so bili izvoljeni:
1. Drago Felle
2. Borut Markošek
3. Rok Lopan
Nadomestni član Disciplinske komisije II. stopnje je postal:
4. Boštjan Barl
Na prvi seji člani Disciplinske komisije II. stopnje med seboj izberejo predsednika
DK2 KZS.
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Ad. 9. Razno
Tomaž Deberšek je dejal, da na delo dosedanjega predsednika nima veliko pripomb, da
pa sta se razhajala pri delu z reprezentancami, kar je tudi vedno poudarjal.
Predsedniški kandidat Borut Strojin je poudaril, da bo ena prvih njegovih nalog
sprememba Statuta in predsedniški kandidat bo lahko imel največ dva do tri mandate.
Borut Marinček želi, da bi se po usklajevanju pravil za tekmovanja oseb s posebnimi
potrebami na EKF, ponovno začela izvajati omenjena tekmovanja.
Peter Šircelj je kritiziral dosedanje delo Komisije za para karate in predlagal novemu
predsedniku, da si izbere dobro komisijo za delo.
Skupščina je bila končana ob 20.40 uri.

Zapisnik sestavila:

Predsednik delovnega predsedstva:

Joži Drnovšek

Roman Završek

Overovatelja zapisnika:
Aida Medić
Matej Haberl

10

