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ZAPISNIK  

 
3. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 16. maja 2018 ob 17.30 uri v Žalcu. 

 

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

Ostali prisotni: Dr. Jernej Sever, predsednik Tek. 
Opravičeno odsoten predsednik pravne komisije Rok Jeram (službena pot v tujino). 

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

Dnevni red: 

 

1. Pregled predlogov in dopolnitev Pravilnika o delu reprezentanc KZS 

2. Predlogi za kategorizacijo A, B, C reprezentanca KZS  

3. Določitev pravil točkovanja za izbor reprezentance KZS 

4. Razrešitev starih in potrditev novih članov sodniške komisije KZS 

5. WKF YL Umag 2018 – licenciranje in nastop reprezentance KZS 

6. Zavrnitev računov in dolg - Mladen Railić – KK Selnica ob Dravi, DBV Piran 

7. Dolg BP otroci – KK Seki 

8. Dolg BP otroci – KK Ljubljana 

9. Potrditev pogodb – marketing KZS 

10. Razno 

 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS. Predlog spremembe dnevnega reda: 
Pod točko 1 se doda pregled rezultatov EP za člane v Novem Sadu. Ostali dnevni red ostaja enak. 

Nov dnevni red: 
 

1. Pregled rezultatov EP za člane Novi Sad 2018 

2. Pregled predlogov in dopolnitev Pravilnika o delu reprezentanc KZS 

3. Predlogi za kategorizacijo A, B, C reprezentanca KZS  

4. Določitev pravil točkovanja za izbor reprezentance KZS 

5. Razrešitev starih in potrditev novih članov sodniške komisije KZS 

6. WKF YL Umag 2018 – licenciranje in nastop reprezentance KZS 

7. Zavrnitev računov in dolg - Mladen Railić – KK Selnica ob Dravi, DBV Piran 

8. Dolg BP otroci – KK Seki 

9. Dolg BP otroci – KK Ljubljana 

10. Potrditev pogodb – marketing KZS 

11. Razno 

 
Predlog je soglasno sprejet. 

mailto:jgodler@yahoo.com
http://www.karate-zveza.si/


Ad 1.  

Pregled rezultatov EP za člane Novi Sad 2018 

 

Predsednik KZS poda poročilo o nastopu reprezentance KZS na EP za člane v Novem Sadu. Odprava 
karateistov je bila uspešna, saj smo se domov vrnili s prvo žensko člansko medaljo. Tjaša Ristič je v 

kategoriji do 61 kg osvojila bronasto kolajno. 
Ker nagradni fond za takšne dosežke še ni ustanovljen, predlaga IO-ju KZS, da sprejme sklep: 

Tjaši Ristič se za osvojeno bronasto kolajno na EP Novi Sad 2018 izplača denarna nagrada v višini 
1.000,00 EUR. 

 

Sklep št. 1: 

Tjaši Ristič se za osvojeno bronasto kolajno na EP Novi Sad 2018 izplača denarna nagrada v višini 
1.000,00 EUR neto. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 

 
Ad 2. 

Pregled predlogov in dopolnitev Pravilnika o delu reprezentanc KZS 

 

Dr. Jernej Sever predstavi prejete predloge in dopolnitve Pravilnika o delu reprezentanc KZS, ki so jih 
posredovali klubi in člani KZS (KK Seki Sv. Jernej, KK Kranj, KK Žalec, reprezentančni trenerji KZS). Večino 

predlogov je prilagodil in upošteval pri končnem osnutku pravilnika. 
Člani IO KZS od točke 1 do točke 28 pregledajo pravilnik in uskladijo pripombe in predloge. 

Predsednik predlaga sklep: 
Dr. Jernej Sever izdela čistopis Pravilnika o delu reprezentanc KZS do 31. maja 2018. Pravilnik pregleda 

Pravna komisija KZS. Pravilnik se objavi na internetni strani KZS in v zakonskem roku stopi v veljavo. 

 
Sklep št. 2: 

Dr. Jernej Sever izdela čistopis Pravilnika o delu reprezentanc KZS do 31. maja 2018. Pravilnik pregleda 
Pravna komisija KZS. Pravilnik se objavi na internetni strani KZS in v zakonskem roku stopi v veljavo. 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 
 

Ad 3. 
Predlogi za kategorizacijo A, B, C reprezentanca KZS  

 
Sekretar KZS seznani IO s predlogom kategorizacije A, B, C reprezentance KZS. Ker trenerji KZS še niso 

podali svojih končnih predlogov, predlaga rok do 15. junija 2018. 

 
Sklep št. 3: 

Trenerji reprezentanc podajo končne predloge za kategorizacijo A, B, C reprezentance do 15.6.2018. 
IO KZS predlog potrdi do 30.6.2018. 

 

Ad 4. 
Določitev pravil točkovanja za izbor reprezentance KZS 

 
Sekretar KZS seznani IO s predlogom točkovanja za izbor reprezentance KZS. Ker trenerji KZS še niso 

podali svojih končnih predlogov, predlaga rok do 15. junija 2018. 

 
 

Sklep št. 4: 
Trenerji reprezentanc podajo končne predloge za izbor reprezentance KZS in norme za nastop na SP 

Madrid 2018 do 15.6.2018. IO KZS predlog potrdi do 30.6.2018. 
 

 

 



Ad 5. 

Razrešitev starih in potrditev novih članov sodniške komisije KZS 

 

Predsednik Sodniške komisije KZS, Primož Debenak, je poslal predlog na IO KZS za zamenjavo kadra v 
SdK: (v celoti): 

Prosim za razrešitev obeh članov Sodniške komisije: Milenko Railića in Predrag Grujića. Odstopata na 
lastno željo. 

Za normalno delo komisije vljudno prosim za potrditev nove sestave SdK: 
predsednik: Primož Debenak, WKF sodnik, KK Limbuš 

član: Darko Zarić, WKF sodnik, KK Kovinar Maribor 

član: Dražen Stjepanović, EKF sodnik, KK Postojna  
sekretar: Mekić Safet, državni sodnik, KK Shotokan Grosuplje 

Vloga sekretarja v SdK bi bila samo tehnično-operativne narave.  
V pripravi je novi pravilnik o delu SdK in v njem, med ostalim, tudi točen opis del in nalog članov komisije 

ter tudi posvetovalnega telesa, ki bi ga sestavljali vsi mednarodni sodniki KZS.  

 
Sklep št. 5: 

IO KZS potrdi novo sestavo SdK: 
predsednik: Primož Debenak, WKF sodnik, KK Limbuš 

član: Darko Zarić, WKF sodnik, KK Kovinar Maribor 
član: Dražen Stjepanović, EKF sodnik, KK Postojna  

sekretar: Safet Mekić, državni sodnik, KK Shotokan Grosuplje 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 

 
Ad 6. 

WKF YL Umag 2018 – licenciranje in nastop reprezentance KZS 

 
Sekretar KzR, Miha Kovačič, je poslal predlog na IO KZS glede udeležbe tekmovalcev karate zveze 

Slovenije na WKF Youth kamp, WKF Youth cup in WKF Youth league – Umag 2018: 
 

Glede na zaključke sestanka (ponedeljek 14.5.2018) predsednika KZS, sekretarja KZS in sekretarja KzR bo 
KzR v času WKF youth cup-u in WKF youth league opravljala naslednje dejavnosti:  

 

• Vodenje vseh slovenskih tekmovalcev, ki se bodo prijavili na tekmovanje v Umagu. Stališče KZS 

je, da ne bo omogočila opravljanje WKF licence klubskim trenerjem, tako da mora KZS zagotoviti 
prisotnost reprezentančnih trenerjev z WKF licenco. Predvidenih je 7 tatamijev. 

 

• Preko KZS (reprezentanca) bodo Vabljeni in prijavljeni samo tekmovalci za WKF youth league (od 
12 do 17 let – starost na 7.7.2018), ki se bodo morali do postavljenega roka prijaviti sekretarju 

KzR in poravnati tekmovalno takso v višini 40 € na račun KZS.  

• Zbor za tekmovalce za WKF youth league bo v petek 6.7. predvidoma ob 9. uri v HQ Sol Garden, 

kjer se bo pobralo dokumente, opravilo potrditev prijave in tehtanje za tekmovalce v borbah.     

• Tekmovalci v kategoriji U21 in 10-11 let  VSE v zvezi s prijavo opravijo preko matičnega kluba 
(sreda 4.7.2018).  

Prevoz, nočitve in prehrana se za vse udeležence urejajo v lastni režiji. 

 

Opravljanje WKF licenca za trenerje bo potekalo v Umagu v četrtek 28.6.2018. Planiran je najem kombija 

in prevoz v Umag in nazaj brez nočitev. Program za trenerje se prične predvidoma ob 14. uri.  
 

WKF ACCREDITED COACH (1. stopnja-brez izpita):  Jasmina Džafić, Patricija Horvat 

WKF KUMITE COACH (2. stopnja-izpit 1. stopnja): Damir Vrbanič, Ciril Klajnšček, Luka Deberšek 
WKF KATA COACH (2. stopnja-izpit 1. stopnja): Vili Klanjšček  

 
KZS bo v Umagu vse dni tekmovanja (5.-8.7) zagotovila reprezentančne trenerje z WKF licenco, saj 

klubski trenerji brez licence ne morejo voditi tekmovalcev na WKF tekmovanjih. 



  

Ob tem se je pojavilo vprašanje ali lahko klubski trenerji (ki niso v sklopu reprezentančnih trenerjev) 

opravijo licenco za WKF (prva stopnja-acredited coach), ki jim omogoča vodenje tekmovalcev na WKF 
youth ligah, series A in premier ligah… 

 
Sklep št. 6: 

KzR bo v času WKF youth cup-u in WKF youth league opravljala naslednje dejavnosti:  

 

• Vodenje vseh slovenskih tekmovalcev, ki se bodo prijavili na tekmovanje v Umagu 

• KZS ne bo omogočila opravljanje WKF licence klubskim trenerjem 
• KZS zagotovi prisotnost reprezentančnih trenerjev z WKF licenco 

 

• Preko KZS (reprezentanca) bodo vabljeni in prijavljeni samo tekmovalci za WKF youth league (od 

12 do 17 let–starost na 7.7.2018), ki se bodo morali do postavljenega roka prijaviti sekretarju KzR 
in poravnati tekmovalno takso v višini 40 € na račun KZS.  

• Zbor za tekmovalce za WKF youth league bo v petek, 6.7.2018, ob 9. uri v HQ Sol Garden, kjer se 

bo pobralo dokumente, opravilo potrditev prijave in tehtanje za tekmovalce v borbah.     

• Tekmovalci v kategoriji U21 in 10-11 let vse v zvezi s prijavo opravijo preko matičnega kluba 
(sreda 4.7.2018).  

Prevoz, nočitve in prehrana se za vse udeležence urejajo v lastni režiji. 

 
Opravljanje WKF licenca za trenerje bo potekalo v Umagu v četrtek 28.6.2018. Planiran je najem kombija 

in prevoz v Umag in nazaj brez nočitev. Program za trenerje se prične predvidoma ob 14. uri.  

 
WKF ACCREDITED COACH (1. stopnja-brez izpita):  Jasmina Džafić, Patricija Horvat 

WKF KUMITE COACH (2. stopnja-izpit 1. stopnja): Damir Vrbanič, Ciril Klajnšček, Luka Deberšek 
WKF KATA COACH (2. stopnja-izpit 1. stopnja): Vili Klanjšček  

 

KZS bo v Umagu vse dni tekmovanja (5.-8.7) zagotovila reprezentančne trenerje z WKF licenco, saj 
klubski trenerji brez licence ne morejo voditi tekmovalcev na WKF tekmovanjih. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 

 

Ad 7. 

Zavrnitev računov in dolg - Mladen Railić – KK Selnica ob Dravi, DBV Piran 

 

Sekretar seznani IO z zavrnjenimi računi za Mladena Railiča s strani KK Selnica ob Dravi. Skupni dolg za 
Mladena Railiča do KZS znaša 2.292,00 EUR (Pl Dubai-1.178,00 EUR, Pl Rabat-704,00 EUR, A-Salzburg-

45,00 EUR, Pl Pariz-2.del-160,00 EUR, Gudaljarra-2.del-205,00 EUR). Ker je Mladen Railić konec januarja 
prestopil iz DBV Piran v KK Selnica ob Dravi se za dolg bremeni sedanji klub. 

 

Sklep št. 7: 
KZS, do poplačila dolga, za vsa naslednja mednarodna tekmovanja ne bo izvrševala prijav in rezervacij za 

Mladena Railića. Izjema so samo tekme kjer ga je KZS že prijavila (EP, SI).  
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 
 

Ad 8. 

Dolg BP otroci – KK Seki 

 

KK Seki Sv. Jernej je pred odhodom na BP za otroke zaprosil za rezervacijo hotela v Beogradu za starše in 

sorodnike reprezentanta Vida Gorenšek. Zaradi naknadnega spora s trenerko otroške reprezentantke 
Jasmino Džafič so odpovedali udeležbo. Hotel je bil rezerviran in plačan pred odpovedjo. Prav tako tudi 

zavarovanje in hoodi za reprezentanta Vida Gorenška. 
 

 



Sklep št. 8: 

KK Seki Sv.Jernej se bremeni za stroške hotela v Beogradu za: Vid, Tilen, Marko Gorenšek in Sandra 

Skubic ter zavarovanje in hoodi za Vid Gorenšek v skupni vrednosti 538,00 EUR. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 
 

Ad 9. 

Dolg BP otroci – KK Ljubljana 

 

Bor Žibret iz KK Ljubljana je bil izbran in potrjen za nastop na BP za otroke v Beogradu. Zaradi poškodbe 

ga je klub najprej odjavil za nastop na BP, potem pa izvedel naknadno prijavo. Na dan odhoda na BP za 
otroke v Beogradu pa je sledila ponovna odjava tekmovalca. Hotel, zavarovanje in hoodi so bili rezervirani  

in plačani pred odpovedjo. 
 

Sklep št. 9: 

KK Ljubljana se bremeni za stroške hotela v Beogradu, zavarovanje in hoodi v skupni vrednosti 160,00 
EUR. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 

 
Ad 10. 

Potrditev pogodb – marketing KZS 

 

Sekretar seznani IO z novim predlogom za pridobivanje sponzorjev KZS.  
Predlog: 

Vsem klubom Karate zveze Slovenije in pravnim osebam, ki delujejo na področju marketinga, se 
pogodbeno omogoči pridobivanje sponzorjev za potrebe KZS. Provizija za opravljeno delo je 30 % neto od 

neto cene sponzorstva. Sponzorske materiale in pogodbe pripravi KZS.  
 

Sklep št. 10: 

Vsem klubom Karate zveze Slovenije in pravnim osebam, ki delujejo na področju marketinga, se 
pogodbeno omogoči pridobivanje sponzorjev za potrebe KZS. Provizija za opravljeno delo je 30 % neto od 

neto cene sponzorstva. Sponzorske materiale in pogodbe pripravi KZS. S sklepom se obvestijo klubi KZS 
preko eGlasnika. 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (5 ZA). 
 

Ad 11. 

Razno 

 

• Pod točko razno je IO KZS ponovno obravnaval pritožbo KK Kovinar Maribor in Vilija Klanjščka na 
izbor ženske reprezentance v katah za EP Novi Sad 2018. 

 

• Izbor predstavnika za skupščino ZZBŠS in mnenje o predlaganih kandidatih. 
 

• Organizacija skupnih priprav balkanske karate zveze (posameznih reprezentanc) in sodelovanje na 

poletnem kampu v Turčiji. 
 

• Izvedba enodnevnega kampa OKS za kandidate MOI 2018. 

 

Sklep št. 11: 
 

• IO KZS zadolži predsednika KZS, da skliče sestanek obeh reprezentančnih trenerjev v katah, 

določi smernice in pravila dela, usklajene z novim Pravilnikom o delu reprezentanc KZS. 
 



• Predstavnik KZS na skupščini ZZBŠS bo podpredsednik KZS, Tomaž Deberšek. KZS predlaganih 
kandidatov z liste mag. Hasana Ibriča ne podpira. 

 

• Predsednik KZS se zadolži za dogovor in izvedbo skupnih priprav balkanske karate zveze 

(posameznih reprezentanc) ter sodelovanje na julijskem poletnem kampu v Turčiji. 
 

• KzR obvesti kandidate za MOI 2018 o izvedbi enodnevnega kampa OKS in termine udeležbe 

sporoči OKS-u. 
 

Prisotni člani IO KZS soglasno sprejmejo vse štiri sklepe (5 ZA). 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 21.40 uri. 

 
 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 
 


