ZAPISNIK - SKLEPI
Redne letne skupščine Karate Zveze Slovenija, ki je potekala 27. marca 2018 ob 18.00 uri v Gala
dvorani Thermane Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Ad 4: Pregled sklepov zasedanja redne volilne skupščine z dne, 30.05.2017
Predsednik delovnega predsedstva je prosil predsednika KZS naj seznani člane skupščine s sprejetimi sklepi
zadnjega zasedanja Redne volilne skupščine z dne 30.05.2017. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb, zato je
Predsednik delovnega predsedstva skupščini predlagal, da se sprejme:
SKLEP št. 4:
Skupščina se seznani s sklepi Redne volilne skupščine z dne 30.05.2017
Za je glasovalo 53 delegatov, PROTI 1, VZDRŽAN /
Sklep je bil sprejet.

Ad 5: Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS
Predsednik delovnega predsedstva na govorniški oder povabi Boruta Strojina, da predstavi poročilo dela
predsednika KZS. Predsednik KZS predstavi začetek dela v KZS. Potek izvolitve posameznih komisij. Najem prostorov
KZS v Žalcu in vzpostavitev aktivnosti sekretarja KZS. Pripravo dokumentacije za razpise pri treh ključnih virih
financiranja(Ministrstvo, fundacija, OKS). Izpostavi, da se je intenzivno delalo tudi na iskanju drugih virov
financiranja, predvsem na iskanju novih sponzorjev. Dve pogodbi sta že podpisani, dve pa sta še v delu. V letu
2018 naj bi na ta račun zveza že pridobila 20.000,00 EUR sredstev.
Na državnem nivoju se je udeleževal različnih sestankov s sponzorji ter različnimi športnimi organizacijami(OKS,
Direktorat za šport in Fakulteti za šport). Na mednarodnem nivoju se je redno udeleževal srečanj WKF, EKF in
balkanske zveze. Izpostavil je aktivnosti na nivoju para karateja in izkazano željo po sodelovanju in združevanju s
strani ZKOS. KZS se je kot partnerica vključila tudi v projekt ERAZMUS, ki ga vodi HKZ. Slovenija bo na to temo v
septembru 2018 organizirala konferenco.
Potekajo tudi pogovori z japonskim veleposlanikom o tem, da bi lahko japonsko ministrstvo v celoti financiralo
udeležbo na Premier ligi v Tokiu, prav tako potekajo pogovori s Toyoto o sponzorstvu.
Po zaključku predstavitve je predsednik delovnega predsedstva odprl razpravo. Na govorniški oder je stopli Igor
Zelinka (KK Šiška), ki je izpostavil, da je bil projekt Erasmus predlagan že v prejšnjem mandatu. Ker ni bilo drugih
replik je predsednik delovnega predsedstva predlagal, da skupščina glasuje o poročilu predsednika KZS Boruta
Strojina.
SKLEP št. 5
Skupščina se seznani in sprejme poročilo predsednika KZS.
Skupščina sprejme predstavljeno poročilo z 42 glasovi ZA , PROTI 6, VZDRŽANIH 6
Skupščina se je seznanila in potrdila poročilo predsednika z zadostno večino glasov.

Ad 6: - Obravnava in sprejem poročila IO
Predsednik delovnega predsedstva na govorniški oder ponovno povabi predsednika KZS Boruta Strojina, da
predstavi delo IO. Borut Strojin izpostavi, da naj bi bil sestanek IO odbora sklican vsako prvo sredo v mesecu. Ker
se aktivnosti IO v veliki meri prekrivajo in so podobne aktivnostim predsednika KZS, Borut Strojin zaključi, da je
delo IO predstavil že v predstavitvi dela predsednika KZS. Predsednik delovnega predsedstva g. Završek odpre
razpravo. Ker se v razpravo nihče ne vključi, skupščina glasuje o seznanitvi in potrditvi poročila IO.
Sklep št. 6.
Skupščina se seznani in potrdi poročilo IO.
Za je glasovalo 50 delegatov, PROTI 1, VZDRŽAN 3
Skupščina se je seznanila in potrdila poročilo IO z zadostno večino glasov.

Ad 7: Obravnava in sprejem finančnega poročila
Predsednik delovnega predsedstva povabi sekretarja KZS Sama Jurharja, da predstavi finančno poročilo. Samo
Jurhar predstavi posamezne postavke finančnega poročila.
V letu 2017 je bilo skupaj prihodkov 314.017,72 EUR, skupaj odhodkov za 334.430,57 EUR. Razlika je 20.412,85
EUR. Glavni delež razlike med prihodki in odhodki prestavlja izgubljena tožba KZS v primeru ŠD Slovan, Dušan
Macura, v višini 20.945,21 EUR. Ob tem so nastali še finančni in odvetniški stroški.
Predsednik predsedstva povabi delegate, da začnejo z razpravo. Za besedo prvi prosi Budič Andrej (KK Yuki) in
izpostavi razliko med prihodki in odhodki na strani tekmovanj, razlika je namreč 26.000,00 EUR in prosi za pojasnilo.
Sekretar KZS odgovori, da pregled posameznih postavk in stroškovnih mest lahko, po predhodni najavi, delegati
opravijo na računovodskem podjetju KZS.
Razpravo nadaljuje Silvester Marič (KK Žalec) in izpostavi, da naj bi se delo reprezentance delno financiralo iz
naslova iz Ministrstva, Fundacije in OKS, teh sredstev naj bi bilo 64.000,00 eur. Potem takem ni razlika le 64.000,00
EUR ampak je skupaj 90.000,00 EUR. Vključi se Jaka Šarabon (KK Kranj), da ni res, da vse kar zveza dobi iz naslova
Ministrstva, Fundacije in OKS, dobijo tekmovalci. KK Kranj ima veliko tekmovalcev, pa nismo dobili nič.
Sekretar KZS Samo Jurhar je odgovoril, da delegati pozabljajo, v kakšnem stanju je bila zveza ob menjavi vodstva,
30.5.2017. Minus je nastal zaradi izgubljene tožbe proti ŠD Slovan, g. Macuri, THERMANE 2017, neposreden strošek
pa predstavlja tudi pogodba OKS z Matjažem Končino in Kajo Budič v višini 27.403,27 EUR.
Predsednik delovnega predsedstva g. Završek se vključi v razpravo in izpostavi, da razčlenjene bilance niso
predvidene za skupščino. Klubi se lahko kadarkoli oglasijo na sedežu zveze in zahtevajo ustrezne podatke in
obrazložitve.
Silvester Marič poudari, da je bilo iz ministrstev nakazano 90.000,00 EUR in da v klubu niso dobili specifikacije zakaj
in koliko plačajo in kaj je krito iz naslova ministrstva.
Sekretar Samo Jurhar še enkrat poda posamezne postavke iz bilance, ki jih je KZS namenila reprezentancam, v
bilanco so vključeni tako prispevki klubov, kot prispevki ministrstva. Karate zveza je v letu 2017 namenila za stroške
reprezentance 181.436,29 EUR. Od fundacije za šport in ministrstva za MIZŠ pa smo dobili sredstva za nastope
reprezentantov v višini 63.956,00 EUR. V tem znesku pa je za delovanje organov zveze namenjeno 12.537,00 EUR

in para karate 600,00 EUR. Razliko v višini cca. 130.000,00 EUR bodo tudi v prihodnje morali pokrivati klubi in
tekmovalci.
V razpravo se vključi predsednik KZS Borut Strojin in poudari, da lahko klubi za vse natančne podatke o klubskih
stroških pokličejo neposredno sekretarja ali njega. Finančno poročilo je predstavil sekretar. Vsak lahko pride in
pregleda vse konte. Hkrati odgovarja na očitek gospoda Mariča in izpostavi, da noben trener in trenerski aranžman
ni bil plačan s strani kakšnega kulba.
Jaka Šarabon (KK Kranj) poudari, da ko zveza govori o denarju vloženemu v reprezentance, govori pravzaprav o
denarju, ki se preteče skozi zvezo, to je denar, ki so ga raprezentanti sami dali zvezi. Denar, ki pride iz klubov.
Gospod Pušnik (Oče reprezentantke Line Pušnik): Vsi stroški so na starših. Da morajo starši plačati 100 % račun.
Stare zamere ga ne zanimajo. Člani imamo vsak mesec vsaj na dva mednarodna turnirja in zveza ne da nič zraven.
Ali imamo v prihodkih denar namenjen za raprezentance, zakaj moramo starši vse plačat. Blaž Žibret (Karate klub
Ljubljana) predlaga, da prekinemo razpravo in z razpravo nadaljujemo pod točko razno.
Razpravo zaključi predsednik KZS Borut Strojin. Z g. Pušnikom se je o tem pogovarjal v Istanbulu. Žal je bila zveza
v zelo slabem stanju, ko smo jo prevzeli. Najeti smo morali kredit. V letošnjem letu nismo črpali še nobenega
denarja z ministrstva. V vsakem primeru se trudimo to izboljšati. Ni res, da zveza nič ne da zraven. Zadnje priprave
so bile plačne. Vodstvo se trudi, da bi počasi začeli sofinacirati in kasneje, določenim reprezentantom lahko v celoti
krili stroške tekmovanj.
Predsednik delovnega predsedstva s tem zaključi razpravo in predlaga, da skupščina glasuje o finančnem
poročilu.
Sklep 7.
Skupščina se seznani s finančnim poročilom
ZA je glasovalo 30, PROTI 19, VZDRŽAN 5
Skupščina je seznanjena s finančnim poročilom
Skupščina obravnava in potrdi finančno poročilo
ZA je glasovalo 30, PROTI 19, VZDRŽAN 5
Skupščina je potrdila finančno poročilo.

Ad 8: Obravnava in poročilo nadzornega odbora
Predsednik delovnega predsedstva povabi g. Špolariča predsednika nadzornega odbora, da predstavi poročilo. G.
Špolarič predstavi nekaj osnovnih dejavnosti NO in predstavi poročilo. Po predstavitvi poudari, da je bil vedno
predstavnik NO vabljen na vsako seje IO. Komunikacija med predsednikom KZS in NO je bila slaba. Na četrti seji
IO-ja je bil sprejet sklep, da bo NO vabljen na vse seje. Vprašanje za predsednika. Zakaj nismo več vabljeni na
seje?
Predsednik delovnega predsedstva odpira razpravo. Predsednik KZS Borut Strojin prosi za repliko in izpostavi, da
nadzorni odbor ne spada v operatvni sestanek IO, ker so potem sestanki neučinkoviti, da pa lahko NO kadarkoli
pokliče. Tudi on se je strinjal, da je potrebno izboljšati komunikacijo med nadzornim odborom in predsednikom.

Poročilo NO komentira še Tomaž Deberšek, ki izrazi nestrinjanje s tem, da se njegovo privatno ime pojavi v poročilu
NO, glede organizacije Turnirja Nestla Žganka. Aplikacija E - karate se je v 3 letih zelo dobro prejela. Vse tekme
so na E-karateju. A, B in C rangi turnirjev in določena pravila za organizatorje. Vsa tekmovana so dobro narejena.
G. Deberšek izpostavi, da ga nekateri turnirji najamejo predsednika tekmovalne komisije kot Tomaž Deberšek S.P.,
prav zato je ustanovil to podjetje, zato ne želi, da se njegovo privatno ime pojavlja v NO, ker nima s tekmovalno
komisijo nobene zveze.
Glede na očitek, zakaj je Karate klub Polzela vpisan kot organizator Slovenija OPEN. Tomaž Deberšek odgovori, da
KK Polzela ni vzela nič denarja KZS za organizacijo tekmovanja, je pa vnesena v E-karate, ker KZS kot kluba v
aplikacij E-karate ni.
Predsednik delovnega predsedstva zaključi razpravo in pozove skupščino, da glasuje o poročilu NO.

Sklep 8.
Člani skupščine so se seznanili s poročilom NO in ga potrjujejo.
ZA je glasovalo 51, PROTI 0, VZDRŽAN 3
Skupščina se seznani s poročilom NO.
Skupščina obravnava in potrdi poročilo NO
ZA je glasovalo 51, PROTI 0, VZDRŽAN 3
Skupščina je potrdila poročilo NO.

Ad 9: Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017
Predsednik delovnega predsedstva povabi sekretarja KZS Sama Jurharja, da poda poročilo zaključnega računa.
Samo Jurhar skupščino seznani, da je poročilo zaključnega računa identično finančnemu poročilu.
Predsednik delovnega predsedstva pozove skupščino, da glasuje o zaključnem računu.
Sklep 9.
Skupščina se seznani z zaključnim računom za leto 2017.
ZA je glasovalo 48, PROTI 0, VZDRŽAN 6
Skupščina je seznanjena zaključnim računom za leto 2017.
Skupščina obravnava in potrdi zaključni račun za leto 2017.
ZA je glasovalo 48, PROTI 0, VZDRŽAN 6
Skupščina je potrdila zaključni račun za leto 2017.

Ad 10: Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2017
Predsednik delovnega predsedstva pozove predsednika disciplinske komisije Boruta Markoška. Predsednik
disciplinske komisije predstavi poročilo. Izpostavi, da je potrebno uskladiti pravila na nivoju sodniške komisije. Pred
glasovanjem o sprejemu poročila, g. Boro Štrumbelj prosi za besedo. Predsednik delovnega predsedstva ga povabi
na govorniški oder. G. Štrumbelj izpostavi, da se vsa izplačila na ministrstvu izvajajo na osnovi potrjenih računov.
Pravi, da je vesel, da imamo v KZS demokracijo, da pa se bomo zapletom najlažje izognili, če bomo napisali jasne
pravilnike, kjer se točno določi koliko pripada posameznim reprezentantom in kakšne so njihove obveznosti in
pravice. G. Štrumbelj po nagovoru zapusti skupščino.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga skupščini, da potrdi poročilo disciplinske komisije.
Sklep 10.
Skupščina se seznani in potrdi poročilo disciplinske komisije.
ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0
Skupščina se seznani s poročilom DK I. in DK II..
Skupščina obravnava in potrdi poročilo DK I. in DK II..
ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0
Skupščina je potrdila poročilo DK I. in DK II..

Ad 11: Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2018
Predsednik delovnega predsedstva pozove predsednika KZS, Boruta Strojina, da predstavi vsebinski in sekretarja
KZS, Sama Jurharja, finančni plan dela v KZS. V letu 2018 je planiranih za približno 60.000, 00 EUR več prihodkov
kot v letu 2017, predvsem na osnovi več denarja s strani ministrstev in sponzorskih pogodb. Zveza predvideva
50.000,00 EUR plusa v letu 2018. Denar se bo namenil za pokrivanje negativnega finančnega stanja zaradi
izgubljene tožbe. Preostali denar, cca. 30.000,00 EUR pa se bo porabil za tekmovanja reprezentantov. Po
predstavitvi vsebinskega in finančnega plana se začne razprava.
Silvo Marič (KK Žalec) izpostavi, da je karate v tretji skupini za prijavo na razpise. Matjaž Končina pozdravlja karate
kampe in vodstvo KZS sprašuje, zakaj klubski trenerji ne smejo biti na kampih. Jaka Šarabona (KK Kranj) zanimajo
predvsem številke, koliko bo KZS sofinancirala tekmovalce.
V razpravo se vključi sekretar KZS, Samo Jurhar, ki pravi da je v planu KZS, da se oblikuje reprezentance A, B in C,
kjer bi stroške reprezentantov krili po določenem ključu. Na primer A reprezentanca bi bila sofinancirana v višini
100%, B 50%, C 25 %.
Jaka Šarabon ponovno izpostavi, da je potrebno pri predvidenih prihodkih zveze ločevati prihodke fundacije in
ministrstev od prihodkov staršev in klubov. Na govorniški oder še enkrat pride G. Pušnik in izpostavi visoke stroške
s katerimi so obremenjeni starši. In pozove zbrane, da naj se čimprej sprejme pravilnik.
Sklep 11.
Skupščina je seznanjena z vsebinskim in finančnim planom za leto 2018

Ad 12: Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS
Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS z vstopom novega kluba v članstvo Zveze:
Sklep IO KZS št.1/2018:
Za novega člana KZS sprejmemo
KARATE-DO KLUB IG SHOTOKAN, Govekarjeva cesta 12, 1292 IG.
Predsednik kluba, Matej Kabaj, pozdravil delegate KZS v imenu Karate-do kluba IG shotokan.
Sklep 12.
Skupščina je seznanjena o vstopu Karate kluba Ig v KZS.

Ad 13: Prestavitev sedeža KZS
Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS o spremembi sedeža KZS.
Sklep IO KZS št.6 z dne, 7. marec 2018:
Spremeni se 2. člen statuta KZS, drugi odstavek:
Sedež zveze je na Polzeli, Grajski trg 1.
Sklep potrdi skupščina KZS.
Sklep št 13.
Skupščini se predlaga naslednji sklep:
1.

Sedež karate zveze Slovenije se spremeni iz dosedanjega na nov sedež:
Sedež zveze je na Polzeli, Grajski trg 1.
2. Skupščina obravnava in sprejme predlog spremembe 2. člena statuta KZS.
3. Skupščina pooblašča Izvršni odbor, da izdela čistopis Statuta v roku 30 dni od dneva skupščine in ga
predloži pristojnemu organu zaradi vpisa spremembe.
O vseh sklepih glasujemo sočasno.
ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0
Sklep o spremembi sedeža Karate zveze Slovenije je sprejet soglasno.

Ad 14: Dopolnitev statuta KZS – doregistracija dejavnosti Para-karate
Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS o doregistraciji dejavnosti Para-karate.
Sklep IO KZS št. 7 z dne, 7.3.2018:
Dopolni se 8. člen statuta KZS, drugi in deseti odstavek:
Drugi odstavek:
razvoj in promocija, rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega karateja za osebe z posebnimi
potrebami in invalide, ter vključevanje let teh v aktivnosti članov zveze
Deseti odstavek:
sodelovanje pri delu organov OKS-ZŠZ,POK-ZŠIS, WKF, EKF, državnih organov in drugih organizacij,
v katere je Zveza včlanjena ali z njimi kakorkoli povezana
ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0
Sklep potrdi skupščina KZS.
Sklep št 14.
Skupščini se predlaga naslednji sklep:
1.

Dopolni se 8. člen statuta KZS, drugi in deseti odstavek:

Drugi odstavek:
razvoj in promocija, rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega karateja za osebe z posebnimi
potrebami in invalide, ter vključevanje let teh v aktivnosti članov zveze
Deseti odstavek:
sodelovanje pri delu organov OKS-ZŠZ,POK-ZŠIS, WKF, EKF, državnih organov in drugih organizacij, v
katere je Zveza včlanjena ali z njimi kakorkoli povezana
Skupščina obravnava in sprejme predlog spremembe 8. člena statuta KZS s predlagano spremembo
Skupščina pooblašča Izvršni odbor, da izdela čistopis Statuta v roku 30 dni od dneva skupščine in ga predloži
pristojnemu organu zaradi vpisa spremembe.
O vseh sklepih glasujemo sočasno.
ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0
Sklep o dopolnitvi 8. člena statuta Karate zveze Slovenije je sprejet soglasno.

