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IO KZS-18-14 

 
ZAPISNIK  

 
7. redne seje IO KZS, ki je bila v četrtek, 6. decembra 2018 ob 17.30 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc in Samo Jurhar (sekretar). Odsotna: 
Miha Romih, Damjan Horvatič zaradi službenih/zdravstvenih obveznosti. Za potrjevanje sklepov sta 

prisotna preko emaila. 
 

Na seji so prisotni 3 člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 
 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev reprezentance za MEP Aalborg 2019 (nova kolekcija: trenirke, bunde) 

2. Dopolnitev koledarja KZS 2019 

3. 50 let karateja v Sloveniji 2019 

4. Thermana Open 2019 

5. Mladinsko balkansko prvenstvo 2019 – Čatež – Brežice 

6. Poročilo SdK za leto 2018 in plan SdK 2019 

7. Razno (PL, Matjaž Končina, Kaja Budič) 
 

 

Ad 1.  

Predsednik KZS predstavi rezultate izbornih tekem za MEP Aalborg 2019. Predlaga sklep, da se MEP 

Aalborg 2019 udeležijo vsi tekmovalci z doseženo normo KZS. 

 

Sklep št. 1: 

IO KZS je na svoji 7. redni seji dne, 06.12.2018, obravnaval in potrdil tekmovalce za nastop na MEP 

Aalborg 2019.  
Potrjeni so vsi tekmovalci, ki so dosegli zahtevano normo za nastop na MEP – 45 točk. 

 

Valner Tim iz DK Celje se je nastopu na MEP odpovedal. 
 

Potrjeni tekmovalci – KATE – 5 tekmovalcev: 
 

GANZITTI NIA – KADETINJE – 64 TOČK 
CESAR PIA – MLADINKE – 65 TOČK 

SIMONIČ MAŠA – U21 - 52 TOČK 

STRNIŠA NEJC – KADETI – 84 TOČK 
HARTL BOR – MLADINCI – 62 TOČK 
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Potrjeni tekmovalci – BORBE - 14 tekmovalcev: 

 

REPIČ JERCA – KADETINJE DO 47 KG – 70 TOČK 
DEBELJAK HANA – KADETINJE DO 54 KG – 65 TOČK 

MOLNAR ELIZABETA – KADETINJE NAD 54 KG – 78 TOČK 
POTISK LAURA – MLADINKE DO 59 KG – 59 TOČK 

ŽERJAV NUŠA – MLADINKE NAD 59 KG – 82 TOČK 

HABERL URŠA – U21 DO 50 KG – 68 TOČK 
HABERL BARBARA – U21 DO 55 KG – 76 TOČK 

BAŠIČ FEKONJA MAJ – KADETI DO 52 KG – 50 TOČK 
JORDAN TIMOTEJ – KADETI NAD 70 KG – 54 TOČK 

ZIDAR DOMEN - MLADINCI DO 61 KG – 70 TOČK 
KERŠIČ AHLIN ŽAN - MLADINCI DO 68 KG – 68 TOČK 

ZLATKOV TEODOR – MLADINCI DO 76 KG – 72 TOČK 

PRIMOŽIČ TIT – U21 DO 75 KG – 56 TOČK 
JOKSIMOVIĆ STEFAN - U21 NAD 84 KG – 60 TOČK 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 

Romih in Damjan Horvatič. 

 

Ad 2. 

Sekretar KZS predstavi končni koledar EKF za leto 2019. Predsednik tekmovalne komisije KZS predlaga 

nove termine tekem na koledarju KZS 2019. Predsednik KZS na koledar doda tudi organizacijo A turnirja v 

Laškem – Slovenija Open 2019, 9. marec 2019 ter predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep št. 2: 

IO KZS potrdi koledar tekem 2019 pod okriljem KZS: 

23.02.2019 DP za člane, veterane in para-karate 
09.03.2019 Slovenija Open 2019, Laško 

23.03.2018 1. pokalna tekma KZS 

11.05.2019 2. pokalna tekma KZS 
09.06.2019 DP za ekipe 

12.10.2019 3. pokalna tekma 
23.11.2019 MDP za kadete, mladince in U21 

06.-08.12.2019 MBP za kadete, mladince in U21, Čatež-Brežice 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 

Romih in Damjan Horvatič. 

 

Ad 3. 

Sekretar KZS seznani prisotne s 50 letnico Karate zveze Slovenije. 25. maja 1969 je v Mariboru prišlo do 

zasedanja izredne skupščine Karate odbora Slovenije, katere se je udeležilo devet delegatov iz šestih 

klubov. Prvi predsednik je postal Peter Kodela. Člani zveze so bili tedaj karate klubi Kata Ljubljana, 

Gorenje Velenje, Branik Maribor, Fužinar Ravne na Koroškem, Krško in TAK Ljubljana (vir: Silvester 

Vogrinec: Karate v Sloveniji – 1996). Predsednik predstavi predloge za praznovanje in predlaga sklep: 

 

Sklep št. 3: 

IO KZS pristopi k organizaciji 50 letnice delovanje Karate zveze Slovenije. Izbere se zunanji izvajalec, kraj 

praznovanja se določi kasneje (Ljubljana, Brdo, Laško). 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 

Romih in Damjan Horvatič. 



Ad4. 

Predsednik KZS predstavi priprave na Slovenija (Thermana) Open 2019 v Laškem. 9. marca 2019. Klube, 

ki so člani KZS se povabi k organizaciji prireditve. Prevzem vodenja tekmovanja na enem tatamiju. 

 

Sklep št. 4: 

KZS organizira Slovenija (Thermana) Open 2019 s pomočjo klubov, članov KZS. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 
Romih in Damjan Horvatič. 

 

Ad 5. 
Predsednik KZS predstavi odločitev izvršnega odbora KFB v Dubrovniku, 29.11.2018. Soglasno so KZS 

potrdili za organizatorja dvajsetega prvenstva v karateju za kadete, mladince in U21. Datum tekmovanja 
je od 6. do 8. decembra 2019. Predsednik KZS predlaga sklep: 

 

Sklep št. 5: 
KZS organizira MBP za kadete, mladince in U21 v letu 2019. Kraj prireditve Čatež – Brežice. Datum 6. do 

8. december 2019. Za pomoč pri organizaciji prireditve se izbere zunanja športna agencija. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 
Romih in Damjan Horvatič. 

 

Ad 6. 
Sekretar predstavi poročilo SdK za leto 2018 in plan SdK za leto 2019 v celoti. 

Predsednik predlaga potrditev poročila za leto 2018 in sprejem plana SdK za leto 2019 v celoti. 
 

Sklep št. 6: 

IO KZS sprejme plan SdK za leto 2019 v celoti: 
Plan SdK za 2019 

 

- Prevod WKF pravil in objava na spletni strani zveze.  

- Priprava para- karate pravil in objava na spletni strani zveze. 

- Informirati reprezentančne trenerje o glavnih spremembah tekmovalno-sodniških pravil. 

- V začetku leta izvedba sodniškega seminarja, izpitov za višje nazive in pridobitev licence za leto 

2019. V dogovoru z vodstvom reprezentance imeti skupni termin treninga zaradi izvedbe 

praktičnega kumite treninga in izpitov.  Na seminar povabiti tudi vse trenerje z veljavno licenco 

(brez kotizacije). Predvideni termin je v prvi polovici januarja in nato nadomestni 16. 2. 2019 na 

Polzeli. 

- Predavanje in izpiti za para- karate licence.  

- V dogovoru z vodstvom reprezentanc - aktivna strokovna udeležba (pomoč in solidarnost) na 

reprezentančnih pripravah. Delegirati sodnike, ki živijo blizu mesta priprav.   

- Priprava novega Pravilnika o delu sodniškega zbora in ga poslati v obravnavo in potrditev IO. 

- V sodelovanju s Tekmovalno komisijo pripraviti sistem in primerno opremo za kata tekmovanje. 

Za začetek številke, nato prehod na tehnične pripomočke. 

- Delegirati sodnike na vse tekme na koledarju KZS in na vabljene turnirje v tujini. 

Sodnik, ki ne bo prisoten na vsaj 70 % tekem, ki so v organizaciji KZS, ne bo delegiran na 
ostale tekme doma in v tujini. 

- Nadaljevati z aktivnostmi glede opreme za VR na vseh boriščih na uradnih tekmovanjih KZS. 

- Predlagati IO kandidate za EKF sodniške izpite v okviru EMP v februarju na Danskem. 

- Predlagati IO sodnike za aktivno udeležbo na obeh EKF tekmovanjih. 

- Udeležba petih WKF sodnikov na zahtevanih WKF PL in seriji A. 

- Predlagati IO kandidate za aktivno udeležbo na SP. 

- Predlagati IO financiranje sodnikov s strani KZS za EP in SP: 



• Plačilo za enega sodnika, ki je enako skupnemu strošku udeležbe enega 
reprezentanta. Odobreni znesek se enakomerno razdeli med udeležene sodnike. 

• Vsem pripadajo tudi dnevnice za dneve aktivne udeležbe. 
- Predlagati IO enake višine sodniških taks kot v letu 2019 (sklep IO KZS s 4. korespondenčne seje 

dne, 16.2.2018). 

- Predlagati IO stekanje sredstev v sklad SdK iz naslednjih virov: seminarske takse,  

5 % od vsake sodniške takse na tekmah, ki so na koledarju KZS, 0,50 evra od vsake tekmovalne 
takse na tekmah v organizaciji KZS in drugi viri.  

- IO predlagamo naslednji sistem knjiženja prihodkov in odhodkov na skladu SdK: 

Vrhovni sodnik po vsakem tekmovanju pošlje na naslov SdK poročilo o tekmi in poimenski seznam 

sodnikov. Člani SdK nato pripravijo za računovodstvo KZS pregledno tabelo s taksami za vsakega 
sodnika posebej in pripadajočim odbitkom – 5%. Prav tako pripravijo obračun dejanskih potnih 

stroškov za vsakega posameznika. 
Zaključno tabelo s podatki pošlje predsednik SdK v računovodstvo in v vednost sekretarju KZS. 

Komisija nato uradno pošlje vsakemu sodniku obvestilo o znesku, ki ga naj izstavijo 

računovodstvu KZS. Za točnost podatkov je odgovorna SdK. Rok za izstavitev vseh računov je 30 
dni. 

Za prihodek od tekmovalnih taks, se naproša Tekmovalno komisijo, da o njenem številu, obvesti 
računovodstvo zveze. 

Za tekme, ki niso v organizaciji KZS,  SdK obvesti organizatorja o zahtevanih odbitkih sodniških 
uradnih taks. Na podlagi poročila vrhovnega sodnika, nato predsednik SdK obvesti računovodstvo 

o višini  zneska, ki se ga izstavi organizatorju (skupni 5 % odbitek uradnih sodniških taks). 

Vsi prihodki in odhodki potekajo na relaciji predsednik SdK in računovodstvo. Vse se daje tudi v 
vednost sekretarju zveze. Pregled prihodkov in odhodkov je lahko trimesečen. Predsednik SdK o 

tem sproti obvešča člane komisije. 
Za odobritev izplačil je v imenu komisije odgovoren njen predsednik. O tem daje poročilo IO. 

 

Plan razdelitve sredstev iz sklada SdK: 

 

1. Za podaljšanje EKF in WKF licenc (4 WKF in 5 EKF) 

2. Cca. 50 % soudeležba 5 sodnikov na PL v Dubaju in Rabatu 

3. Potni stroški za dva avtomobila v Salzburg, na tekmo serija A, sofinanciranje PL Paris 

4. Plačilo kotizacije za uspešno opravljeni izpit na EKF nivoju 

5. Plačilo predavateljem na sodniških seminarjih 

Znesek predvidenih vplačanih sredstev (vključuje se tudi prenos iz leta 2018) do decembra 2019 je cca 

6700 evrov. 
 

Predvidena izplačila: 
 

PL (5 sodnikov)                                        = 2.500,00 EUR 

Serija A Pariz (sofinanciranje)                     =   600,00 EUR 
Serija A (Salzburg)                                    =   200,00 EUR 

Plačilo licenc                                            = 1.800,00 EUR 
EKF seminar in izpiti                                  =   800,00 EUR 

Predavatelji na 2 sodniških seminarjih          =  800,00 EUR 

                                                Skupaj  = 6.700,00 EUR 
      

Opomba: pri znesku vplačil in izplačilih so seveda možna odstopanja. 
 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 

Romih in Damjan Horvatič. 

 
 

 



Ad 7. Razno 

Matjaž Končina je 30. novembra 2018 poslal pisni predlog sodelovanja s KZS na IO KZS.  

Predsednik predstavi pogodbo med OKS – KZS – Matjaž Končina. Pogodba 'RAZVOJ KADROV V ŠPORTU' 
je bila sklenjena od 09.08.2016 do 30.11.2018. V času trajanja pogodbe je Matjaž Končina počrpal vsa 

odobrena raspoložljiva sredstva v skupni višini 53.939,20 EUR. 
V juniju 2017 je zavrnil ponujeno sodelovanje v reprezentanci KZS in tehnični komisiji KZS. Predsednik 

KZS ugotavlja, da sodelovanje z Matjažem Končino v tem trenutku ni možno. Predlaga sklep: 

 
Sklep št. 7: 

IO KZS zavrne predlog sodelovanja z Matjažem Končino.  
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdi Damjan 
Horvatič, Miha Romih se vzdrži. 

 

Kaja Budič je vodstvo KZS, pred odhodom na SP Madrid 2018, obvestila o nosečnosti in se nastopu na SP 
v karateju 2018 odpovedala. Vprašljiv je tudi njen nastop na OI v Tokyu 2020, če bi se tja kvalificirala. 

OKS – KZS – Kaja Budič imajo podpisano pogodbo 'DOGOVOR O REALIZACIJI PROJEKTA OLIMPIJSKIH 
ŠTIPENDIJ TOKYO 2020'. Realizacija dogovora je v tem trenutku zelo vprašljiva. Predsednik KZS predlaga 

sklep: 

 
Sklep št. 8: 

Sekretar KZS pridobi pisno mnenje OKS o realizaciji pogodbe/dogovora in možnih menjavah štipendista. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdita tudi Miha 
Romih in Damjan Horvatič. 

 

Predsednik tekmovalne komisije poda predlog za prestavitev turnirja Postojna Open 2019 iz turnirja A 
kategorije, v kategorijo B. Razlog je slaba udeležba na turnirju v letu 2018 – 330 tekmovalcev. 

 
Sklep št. 9: 

IO KZS karate turnir Postojna Open 2019 iz statusa A prestavi v turnir statusa B kategorije. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (3 ZA). Sklep po mailu potrdi Damjan 

Horvatič, Miha Romih se vzdrži. 
 

 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 

 
 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

                   


