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IO KZS-18-06 

 
ZAPISNIK  

 
2. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 4. aprila 2018 ob 17.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Damjan Horvatič in Samo Jurhar 
(sekretar). Opravičeno odsoten Miha Romih (remont JE Krško). 

Ostali prisotni: Dr. Jernej Sever, predsednik Tek in Peter Šircelj, predsednik komisije za Para karate. 
 

Na seji so prisotni štirje člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 
 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in analiza skupščine KZS 

2. Predlog za razrešitev člana komisije - Para karate 

3. Razno 

 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  
 

Ad 1.  

Pregled in analiza skupščine KZS 

 

Predsednik KZS, Borut Strojin, predstavi zapisnik in dogajanje na 1. redni skupščini KZS, ki je bila v 

Thermani Laško dne, 27. marca 2018. Na skupščini je bilo prisotnih 55 delegatov klubov v članstvu KZS. 

Kljub temu, da je opozicija, pod vodstvom Silvestra Mariča, želela spremeniti dnevni red in glasovati o 

nezaupnici novemu vodstvu KZS, je večina delegatov potrdila dobro delo vodstva KZS in usmeritev dela v 

letu 2018. Vsi predlagani sklepi na skupščini so bili potrjeni z zadostno večino. Podpisan zapisnik 

skupščine KZS bo objavljen na internetni strani KZS in posredovan klubom preko aplikacije eGlasnik. 

Predsednik KZS poda poročilo o nestrinjanju z delom vodstva KZS v preteklem obdobju s strani g. Bojana 

Marinčka in g. Sebastjana Kantužerja. Oba omenjena, sta kljub temu, da sta sodelovala z vodstvom KZS 

(Bojan Marinček v projektu Erasmus, Sebastjan Kantužer pa kot trener otroške reprezentance KZS) bila 

proti smernicam dela KZS. 

Zato predsednik KZS predlaga njuno razrešitev. 

 

Sklep št. 1: 
Bojan Marinček se razreši z mesta sodelavca KZS na projektu Erasmus zaradi nestrinjanja s smernicami 

dela vodstva KZS. 

 
Sklep št. 2: 

Sebastjan Kantužer se razreši z mesta trenerja otroške reprezentance KZS zaradi nestrinjanja s 
smernicami dela vodstva KZS. 
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Sklep št.3: 

Na mesto trenerja otroške reprezentance KZS se imenuje Patricija Horvat. 

 
Prisotni člani IO KZS soglasno sprejmejo vse tri sklepe (4 ZA). 

 
Ad 2. 

Predlog za razrešitev člana komisije - Para karate 

 

Predsednik komisije KZS za Para karate, Peter Šircelj, predstavi delo komisije in nekooperativnost članice, 

Mojce Vaupotič. 

Obrazložitev (v celoti): 

• Go. Vavpotič sem na mesto članice komisije za para- karate KZS predlagal za namenom 

sodelovanja in razvijanja ter promocije para karateja v Sloveniji in širše. Ga. Vaupotič je tudi po 
profesionalni liniji vpeta v delo z osebami z posebnimi potrebami in invalidi. Predvsem so bila 

moja pričakovanja kot predsednika, velika. Je mati otroka s posebnimi potrebami , ki je zelo 

obetaven in perspektiven para karateist in kot tako sem oceni, da nam lahko tvorno pomaga na 
tem segmentu dela v zvezi. 

• Žal od njenega imenovanja ugotavljam,  ga. Vavpotič težko razume, da ne gre v delu mešati  dela 

na osebnem nivoju (klub) in pa dela na nivoju zveze. Kot del širšega vodstva moramo to razumeti 
in temu primerno sodelovati. Med delom na mikro nivoju (klub) in makro nivoju (zveza) obstaja 
zelo velika razlika.   

Predvsem je moteč način dela ge. Vaupotič. Ogromno število e-mailov, na katere po večinoma ne vem niti 

kako odgovoriti….. Prav tako je izredno negativno deluje podajanje informacij na način sem slišala, sem 
izvedela ….    

• Ugotavljam tudi, da sva v delu komisije precej nekompatibilna. Način razmišljanja je precej 

različen. Osebno me zelo motijo na nek način, hiperaktivna pričakovanja in na trenutke precej 
agresiven pristop k posamezni problematikam dela komisije za para- karate, hkrati pa osnovno 
nepoznavanje dela in ustroja zveze.   

Predlagam, da se ga. Mojca Vaupotič razreši kot pomočnica v komisiji za Para karate.  

Sklep št. 4: 

Mojca Vaupotič se razreši z mesta sodelavca KZS v komisiji za Para karate zaradi nestrinjanja s 
smernicami dela vodstva KZS in smernicami dela predsednika komisije za Para karate. 

 

Prisotni člani IO KZS soglasno sprejmejo sklep o razrešitvi Mojce Vaupotič (4 ZA). 
 

Ad 3. 
Razno 

 

Sekretar KZS seznani prisotne o pisnem obvestilu Karate kluba Trebnje (predsednik Zvone Breznikar) in 
Karate kluba Ichi ban Laško (predsednik Anže Siljan) o izstopu iz Karate zveze Slovenije oziroma 

zamrznitvi članstva. 
Predsednik KZS prisotne seznani z nekooperativnostjo predsednika Pravne komisije KZS. Na vsa 

zastavljena vprašanja v devetih mesecih dela novega vodstva KZS nismo mogli dobiti konkretnega 
oziroma neplačljivega odgovora. Zato predlaga njegovo razrešitev. 

Dr. Jernej Sever predlaga za novega predsednika Pravne komisije KZS g. Roka Jerama, univerzitetnega 

diplomiranega pravnika, ki je podal pisno privolitev za prevzem funkcije. 
Dr. Jernej Sever prisotne seznani s pripravo pravilnika KZS o delu reprezentance KZS. Čistopis pravilnika 

bo pripravljen in pregledan s strani nove pravne službe v roku treh tednov ter poslan klubom KZS v 
pregled.  



 

Sekretar KZS seznani prisotne o pisnem povabilu Slovenske univerzitetne športne zveze – SUSA o 

sodelovanju KZS na projektu Svetovno univerzitetno prvenstvo 2018, Kobe, Japonska. 
Sekretar KZS seznani prisotne z vse večjim nezadovoljstvom članov KZS z delom sodnikov na karate 

tekmah. Večina pripomb je telefonskih oziroma osebnih. Tomaž Deberšek se pridruži kritikam o 
pristranskem delu nekaterih sodnikov na karate tekmah. 

Peter Šircelj predlaga, da IO KZS potrdil dva udeleženca za nastop na Evropskem prvenstvu v karateju, 

Novi Sad 2018 in sicer Igorja Dobrič in Diandro Bekič. Oba bosta nastopila v kategoriji oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. 

 
Sklep št. 5: 

IO KZS potrdi izstop KK Trebnje in KK Ichi ban Laško iz Karate zveze Slovenije. 
 

Sklep št. 6: 

Marko Savinek se razreši z mesta sodelavca KZS kot predsednik pravne komisije. Na mesto predsednika 
pravne komisije se imenuje Rok Jeram. 

 
Sklep št. 7: 

Čistopis pravilnika o delu reprezentanc KZS mora biti pripravljen in pregledan s strani nove pravne službe 

v roku treh tednov ter poslan klubom KZS v pregled. Čas za pripombe 14 dni od pošiljanja po eGlasniku. 
 

Sklep št. 8: 
KZS se z reprezentanco ne bo udeležila Svetovnega univerzitetnega prvenstva 2018, Kobe, Japonska. 

 
Sklep št. 9: 

IO KZS zahteva od Sodniške komisije KZS pripravo novega pravilnika SdK, ki mora obvezno vsebovati 

ocenjevanje in sankcioniranje sodnikov. 
 

Sklep št. 10: 
IO KZS potrdil dva udeleženca za nastop na Evropskem prvenstvu v karateju, Novi Sad 2018 in sicer 

Igorja Dobrič in Diandro Bekič. Oba bosta nastopila v kategoriji oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Stroške krije KZS. Na EP se potuje z avtobusom. 
 

Prisotni člani IO KZS soglasno sprejmejo vseh šest sklepov (4 ZA). 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.05 uri. 

 
 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 
Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

 


