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IO KZS-19-01 

 
ZAPISNIK  

 
1. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 30. januarja 2019 ob 17.00 uri v Žalcu. 

 

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

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

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  
 

Dnevni red: 

 

1. Razpis redne letne skupščine KZS  

2. Potrditev članstva KZS in glasovalnih pravic klubov 

3. Včlanitev novih klubov v KZS 

4. Izstop klubov iz KZS 

5. Potrditev članske ekipe na EP Guadalajara 2019 in subvencije 

6. Pravila udeležbe na pripravah v ZGN Ljubljana 

7. Sprememba koledarja KZS 

8. Potrditev priprav in izbornih tekem reprezentanc KZS 

9. Pregled sponzorskih pogodb KZS - Borut 

10. Oprema reprezentance KZS 

11. Potrditev sodnikov KZS na MEP Aalborg 2019 

12. Plačila sodnikov 2018 

13. Plačila Dr.Tanja Kajtna 

14. Razno 

 

Vsi člani IO KZS potrdijo dnevni red. 
 

 
Ad 1.  

Predsednik KZS predlaga kraj in čas izvedbe 1. redne letne skupščine KZS v letu 2019. 

Thermana Laško, 13. marec 2019 ob 17.30. 

 

Sklep št. 1: 

IO KZS potrdi izvedbo 1. redne letne skupščine KZS v letu 2019 v Thermani Laško, 13. marca 2019 ob 

17.30 uri. Klubi se o 1. redni letni skupščini KZS v letu 2019 obvestijo po eGlasniku, materiale prejmejo po 

pošti v predpisanem zakonitem roku. 

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

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


Ad 2. 

Sekretar KZS predstavi dinamiko plačil članarin v letu 2019 in s tem povezane glasovalne pravice klubov. 

Predsednik KZS predlaga sklep: 

Plačana članarina za leto 2019 je pogoj za glasovalno pravico na 1. redni letni skupščini KZS. Klube, ki 

niso pravočasno plačali članarine se pozove k plačilu članarine do 15. februarja 2019. 

 

Sklep št. 2: 

Glasovalno pravico in pravico udeležbe na 1. redni letni skupščini Karate zveze Slovenije za leto 2019 

imajo klubi, ki bodo poravnali letno članarino vključno do 15.02.2019. 

 

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

 
Ad. 3. 

Na IO KZS so prispele 3 vloge za včlanitev novih klubov v Karate zvezo Slovenije: 
Karate klub Bushido Rogaška Slatina, Karate klub Forum Ljubljana in Karate klub Krka Črnomelj. 

Predsednik predlaga sklep: 
IO KZS sprejme Karate klub Bushido Rogaška Slatina, Karate klub Forum Ljubljana in Karate klub Krka 

Črnomelj v članstvo Karate zveze Slovenije. Pogoj za veljavno članstvo je plačana pristopnina in članarina 

za leto 2019. 
 

Sklep št. 3: 
IO KZS sprejme Karate klub Bushido Rogaška Slatina, Karate klub Forum Ljubljana in Karate klub Krka 

Črnomelj v članstvo Karate zveze Slovenije. Pogoj za veljavno članstvo je plačana pristopnina in članarina 

za leto 2019. 
 

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

Ad 4. 
Na IO KZS je prispela prošnja za zamrznitev članstva v letu 2019 iz Karate kluba Yuki klub Čatež. 

Ker termin zamznitev članstva v Statutu KZS ne obstaja, predsednik KZS predlaga sklep: 

Yuki klub Čatež se črta iz članstva Karate zveze Slovenije za leto 2019. 
 

Sklep št. 4: 
Yuki klub Čatež se črta iz članstva Karate zveze Slovenije za leto 2019. 

 

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

Društvo Karate Bela krajina je v letu 2018 prenehalo z delovanjem – neuradno obvestilo po emailu.  
Kljub pozivom niso poslali uradne prošnje za izstop iz KZS. Članarina za leto 2018 ni plačana. Predsednik 

predlaga sklep, da se Društvo Karate Bela krajina črta iz članstva Karate zveze Slovenije za leto 2019. 
 

Sklep št. 5: 

Društvo Karate Bela krajina se črta iz članstva Karate zveze Slovenije za leto 2019. 
 

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

Ad 5. 

Predsednik KZS predstavi izbor in spisek reprezentantov ter trenerjev na EP Guadalajara 2019. Predlaga 
sklep, da na prvenstvo potujejo tekmovalke s statusom A: Tjaša Ristič in Lina Pušnik ter trije perspektivni 

karateisti: Stefan Joksimović, Bor Hartl in Maša Simonič. 
Aranžma nastopa na EP je 842,00 EUR po osebi. 

 

 
 



 

Sklep št. 6: 

Na evropsko prvenstvo EP Guadalajara 2019 potujejo tekmovalci: 
Tjaša Ristič, borbe ženske do 61 kg, status A 

Lina Pušnik, borbe ženske do 68 kg, status A 
Stefan Joksimović, borbe moški nad 84 kg, perspektivni razred 

Maša Simonič, kate ženske, mladinski razred 

Bor Hartl, kate, državni razred 
Trenerja: 

Damir Vrbanič, borbe 
Vili Klanjšček, kate 

Borut Strojin, vodja poti na EP Guadalajara 2019 
 

Tekmovalkam s priznanim statusom A se 100% subvencionira nastop na EP, perspektivnim tekmovalcem 

pa se nastop subvencionira v višini 50%. 
 

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

Ad 6. 

Sekretar KZS predstavi problematiko odpovedi priprav v ZGNL Ljubljana, na katero smo pisno opozorjeni s 
strani direktorja ZGNL. Predlaga sklep, da je zadnji rok odjave priprav dva dni pred pričetkom priprav. 

 
Sklep št. 7: 

Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja ZGNL so odjave s priprav KZS možne dva dni pred pričetkom 
le teh. Naročnik je dolžan poravnati vse stroške nastale do tega datuma. 

 

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

Ad 7. 
Predsednik Tekmovalne komisije obvesti IO KZS o prekrivanju tekem Premier lige WKF in Državnega 

prvenstva za ekipe dne, 9.6.2019. Zaradi prenatrpanosti koledarja WKF in KZS termin DP za ekipe v 

Ljutomeru ostane nespremenjen. 
 

Ad 8. 
Član IO KZS in trener mladinske reprezentance, Damjan Horvatič, predstavi usklajen trenerski plan dela 

reprezentanc KZS v letu 2019. 

Predsednik KZS zaradi prezasedenosti koledarja KZS predlaga zmanjšanje izbornih tekem za MSP Santiago 
2019 s pet na štiri izborne tekme. Tekme na dan, 18. maj 2019, se brišejo kot izborne tekme. 

 
Sklep št. 8: 

Potrdi se plan priprav reprezentanc KZS za leto 2019. Izborne tekme za člansko EP Azerbaijan 2020, 
Baku, od 26. do 29. Marca 2020, se določijo do 31. maja 2019. Plan in izborne tekme se posredujejo 

vsem klubom KZS po eGlasniku. 

 
Izborne tekme MSP Santiago 2019, Čile:  
SLOVENIA OPEN LAŠKO 
20th ADIDAS OPEN KARATE D'ITALIA 

AUSTRIA OPEN JUNIOR 
YOUTH LEAGUE UMAG 

 

Izborne tekme MEP 2020, Madžarska:  
BUDAPEST OPEN MADŽARSKA 

19th CROATIA OPEN REKA 
20th GRAND PRIX PLSEN 

MDP do 21 let 

MBP DO 21 let, Čatež-Brežice 
 

Sklep potrdijo 4 prisotni člani IO KZS, Damjan Horvatič je proti sklepu. Sklep je sprejet. 



Ad 9. 

Predsednik KZS prisotne obvesti z aktivnostmi marketinga. Pred podpisom je pogodba z novim 

sponzorjem – ELES, v pripravi podaljšanje pogodb z Zavarovalnico Generali, GES-om in nekaj manjšimi 
sponzorji (Pemi, Niko Šketa, Thermana). Trgovine Jager so v pripravi kot nov večji sponzor KZS. 

 
Ad 10. 

Sekretar KZS predstavi novo opremo reprezentance KZS. Mladinska reprezentanca se za MEP Aalborg 

2019 opremi z novimi bundami PEAK. Tekmovalci na EP Guadalajara in vsi trenerji KZS se opremijo z 
novimi trenirkami PEAK. V pripravi so tudi sponzorske jakne oz. telovniki. 

Zdenko Miklavc predlaga možnost nakupa reprezentančnih bund za trenerje in mednarodne sodnike. 
 

Sklep št.9: 
Možnost nakupa reprezentančnih bund KZS imajo samo reprezentančni trenerji in mednarodni sodniki s 

50% popustom. 

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

 
Ad 11. 

Predsednik SdK, Primož Debenak, predlaga za sojenje na MEP Aalborg 2019 in izpit za višji rang, Dražena 

Stjepanoviča ter Darka Zariča za sojenje na EI Minsk 2019. 
 

Sklep št. 10: 
IO KZS potrdi Dražena Stjepanovića za sojenje na MEP Aalborg 2019 in Darka Zariča za sojenje na EI 

Minsk 2019. 
 

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

 
Ad 12. 

Sekretar obvesti prisotne o prepozno izdanih računih SdK (MEP Sochi 2018) za Dražena Stjepanovića in 
Mašo Gala v skupni višini 352,00 EUR. Predsednik predlaga plačilo računov v celoti, kljub zamudi in 

potrjenem planu o delu komisije SdK v letu 2019. 

 
Sklep št. 11: 

Draženu Stjepanoviću in Maši Gala se prizna in izplača sojenje in dnevnice na MEP Sochi 2018 v skupni 
višini 352,00 EUR.  

 

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

Ad 13. 
Sekretar IO-ju KZS predstavi opravljeno delo Dr. Tanje Kajtna na področju psihološkega svetovanja v 

športu za leto 2018 (za Tjašo Ristič).  
 

Sklep št. 12: 

IO KZS potrdi plačilo računa Dr. Tanji Kajtna za psihološko svetovanje v športu za leto 2018 v skupni višini 
420,00 EUR. 

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

 

Ad 14. 
Razno 

Sekretar KZS predstavi prošnjo KK Mawashi Postojna o povračilu stroškov za Mašo Magajna zaradi 
neudeležbe na MBP v Dubrovniku (bolezen). 

 
Sklep št. 13: 

KK Mawashi Postojna prejme dobropis v višini 127,00 EUR zaradi bolezni Maše Magajna pred MBP 

Dubrovnik 2018. 
Rezervacija hotela in zavarovanja je fiksni, nepovratni strošek in se ne more upoštevati. Organizatorji na 

Balkanu ne vračajo vplačanih rezervacij! 



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

 

Sekretar predstavi poročilo z zadnjih reprezentančnih priprav v ZGNL Ljublana. Delno objavljamo poročilo 
selektorja/trenerja za kate, Vilija Klanjščka: 

 
Poročilo iz zaključnih priprav v Ljubljani 25.-27.01.2019 - KATE  

   

Tričlanska ekipa reprezentantov KZS se je udeležila zaključnih priprav v Ljubljani in sicer:  
  

Trener: Viljem Klanjšček Trener: Natalija Kenda Reprezentantka: Maša Simonič Reprezentantka: Pia Cesar 
(zaradi bolezni samo dva treninga v nedeljo) Reprezentant: Bor Hartl;  

Reprezentant: Nejc Sterniša – neopravičeno odsoten; Reprezentant: Nia Ganzitti – neopravičeno odsotna; 
   

Zaključnih priprav se nista udeležila člana KK Seki in sicer: Nejc Sterniša in Nija Ganzitti, oba kate – 

kadeti. Imenovana o izostanku na pripravah nista seznanila vodstva reprezentance.  
  

Dogovorjen potek priprav je bil sledeč: Priprave so potekale med 25. 1. 2019 in 27. 1. 2019 v Ljubljani. 
Prvi dan (25.1.) sta bila načrtovana in izvedena dva treninga, drugi dan (26.1.) je sovpadal z organizacijo 

tekme KK Seki v Sl. Konjicah. KZS je v dogovoru s KK Seki na tekmo prijavila celotno reprezentanco in na 

tekmovanje iz Ljubljane organizirano peljala vse, ki so se udeležili priprav na tekmovanje in nazaj v 
Ljubljano. V soboto (26.1.) po vrnitvi v Ljubljano je bil organiziran še en trening. V nedeljo (27.1.) sta bila 

načrtovana in izvedena dva treninga.  Sterniša in Ganzittijeva sta se udeležila tekme v Slovenskih Konjicah 
kot reprezentanta KZS. Sterniša in Ganzittijeva sta prišla nato v nedeljo 27. 1. 2019 v Ljubljano, po 

zaključenem prvem  treningu,  kjer  so potekale priprave in zgolj prevzela obvezno  opremo  za  
potovanje  na Dansko  in  se  še udeležila uradnega fotografiranja v opremi.  

  

Glede na navedeno menim, da je njuna neudeležba na pripravah:  
1. neupravičena, delovanje KK Seki pa izraz nespoštovanja do trenerskega dela selektorja,   

2. kršitev disciplinskega pravilnika (13. alineje 11. čl. disciplinskega pravilnika) in kodeksa vedenja 
reprezentantov Slovenije (šeste alineje kodeksa),   

kar je negativno vplivalo na vzdušje v ekipi, prav tako pa zaradi neudeležbe na pripravah nista izpopolnila 

tehnike kat. Priprave so bile organizirane prav z namenom utrditve tehnike in odprave zadnjih napak, prav 
tako sta s prevzemom opreme v Ljubljani dala vedeti, da sta v času organizacije priprav lahko prisotna na 

pripravah, saj sta prišla v Ljubljano po opremo, samo pripravam sta se izognila, sodelovala pa samo na 
fotografiranju. 

 

Sklep št. 14: 
Predsednik KZS, Borut Strojin,  se zadolži za izdajo zadnjega pisnega opomina pred uvedbo disciplinskega 

postopka zoper tekmovalca: Nejc Sterniša in Nia Ganziti. 
 

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

Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.10 uri. 

 
 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

                   


