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IO KZS-19-06 

 
ZAPISNIK  

 
2. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 10. julija 2019 ob 18.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrović, Matija 
Sevšek, Blaž Žibret in Samo Jurhar (sekretar). Ob 19. uri se nam pridruži Dr. Jernej Sever,predsednik TeK. 

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. Konstituiranje novega IO KZS 

2. Včlanitev novih klubov v KZS 

3. Potrditev kadetske, mladinske in U21 ekipe za MSP Santiago de Chile 

4. Potrditev trenerjev za MSP Santiago de Chile 

5. Potrditev izbornih tekem članskih reprezentanc KZS za EP 2020 

6. Predlog novih nadomestil članom Tek KZS 

7. Razno 

 

Vsi člani IO KZS potrdijo dnevni red. 
 

 

Ad 1.  

Predsednik KZS predlaga novim članom IO KZS, da opravijo kratko osebno predstavitev. Po predstavitvi 

novih članov IO KZS predsednik predlaga, da se zapisniki IO KZS pošiljajo v pregled in potrditev vsem 

članom z rokom odgovora dva dni. Potem sledi objava zapisnika na internetni strani KZS. 

 

Sklep št. 1: 

IO KZS potrdi sklep, da se zapisnik IO KZS pred objavo pošljejo v pregled in potrditev vsem članom IO 

KZS z rokom odgovora dva dni. Potem sledi objava zapisnika na internetni strani KZS. 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (7 ZA). 
 

 
Ad 2.  

Predsednik KZS predstavi 4 prispele prošnje karate klubov za včlanitev v Karate zvezo Slovenije: 
 

• KK WKSA SLOVENSKA BISTRICA 

• KK RADEČE 

• KK POSOČJE 

• KK KENSEI 
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Predsednik predlaga sprejem navedenih klubov v članstvo KZS. Člani IO preverijo prispele vloge in pogoje 

sprejema v članstvo po statutu KZS. 

 

Sklep št. 2: 
IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejmejo: 

 

• KK WKSA SLOVENSKA BISTRICA 

• KK RADEČE 

• KK POSOČJE 

• KK KENSEI 

 
Pogoji za polnopravno članstvo v KZS: 

 
Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo, mora plačati pristopnino v višini 350,00 EUR in članarino za leto 

2019 v višini 350,00 EUR ter predložiti pisno vlogo s pristopno izjavo, v kateri izjavi: 

- da sprejema in bo spoštovalo statut in druge splošne akte Zveze; 

- da priznava Zvezo kot osrednjo in nacionalno panožno športno zvezo na področju karateja; 

- da bo morebitne spore reševalo na miren način. 
 

Vlogi za vključitev v članstvo je potrebno priložiti še (novi podatki na dan 10.07.2019): 
- potrdilo o registraciji društva, matično in davčno številko, podatke o zastopniku društva in dokazilo o 

plačilu pristopnine in članarine. 

 
Članom novo sprejetih klubov se omogoči nastop na državnem prvenstvu KZS kljub temu, da niso 

sodelovali na vseh pokalnih tekmah pod okriljem KZS. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (7 ZA). 

 
 

Ad 3.  
Predsednik KZS predstavi predlog reprezentance za nastop na MSP Santiago de Chile 2019 od 20.10 

do 27.10.2019  
Predlagani so vsi tekmovalci, ki so dosegli zahtevano normo za MSP, ki so jih kot perspektivne predlagali 

reprezentančni trenerji in sekretar reprezentanc ter mladinci, že člani članske reprezentance. 

 
Potrjeni tekmovalci – KATE – 4 tekmovalci: 

GANZITTI NIA – MLADINKE – 57 TOČK 
MOČNIK TIMI –- 58,5 TOČK 

STRNIŠA NEJC – MLADINCI – 70 TOČK 

HARTL BOR – U21 – 52 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS, točka 17 P 
 

Potrjeni tekmovalci – BORBE - 11 tekmovalcev: 
REPIČ JERCA – KADETINJE DO 54 KG – 44 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

MOLNAR ELIZABETA – KADETINJE NAD 54 KG – 84 TOČK 
POTISK LAURA – MLADINKE DO 59 KG – 51 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

KURBEGOVIĆ AJLA – U21 DO 50 KG – 24 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS, točka 17 P 

SMILJAN KITI – U21 DO 68 KG – 30 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS – STATUS POŠKODBA,  
točka 17 P 

JORDAN TIMOTEJ – KADETI NAD 70 KG – 86 TOČK 
TAMŠE NIKLAS – MLADINCI DO 55 KG – 34 TOČK, predlog klub in IO, točka 17 P 

HUDALES TOMAŽ – MLADINCI DO 68 KG – 44 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

GORIŠEK MATEJ – MLADINCI DO 76 KG – 50 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 
KLOBASA ALEKS – MLADINCI NAD 76 KG – 30 TOČK, predlog klub in IO, točka 17 P 

JOKSIMOVIĆ STEFAN - U21 NAD 84 KG – 66 TOČK 
 

 



Sklep št. 3: 

IO KZS potrdi sklep, da na MSP Santiago de Chile 2019 od 20.10 do 27.10.2019 potujejo 
vsi tekmovalci, ki so dosegli zahtevano normo za MSP, ki so jih kot perspektivne predlagali reprezentančni 

trenerji in sekretar reprezentanc ter mladinci, že člani članske reprezentance. 
 

Potrjeni tekmovalci – KATE – 4 tekmovalci: 

GANZITTI NIA – MLADINKE – 57 TOČK 
MOČNIK TIMI –- 58,5 TOČK 

STRNIŠA NEJC – MLADINCI – 70 TOČK 
HARTL BOR – U21 – 52 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS, točka 17 P 

 

Potrjeni tekmovalci – BORBE - 11 tekmovalcev: 
REPIČ JERCA – KADETINJE DO 54 KG – 44 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

MOLNAR ELIZABETA – KADETINJE NAD 54 KG – 84 TOČK 
POTISK LAURA – MLADINKE DO 59 KG – 51 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

KURBEGOVIĆ AJLA – U21 DO 50 KG – 24 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS, točka 17 P 
SMILJAN KITI – U21 DO 68 KG – 30 TOČK, ČLANSKA REPREZENTANCA KZS – STATUS POŠKODBA,  

točka 17 P 

JORDAN TIMOTEJ – KADETI NAD 70 KG – 86 TOČK 
TAMŠE NIKLAS – MLADINCI DO 55 KG – 34 TOČK, predlog klub in IO, točka 17 P 

HUDALES TOMAŽ – MLADINCI DO 68 KG – 44 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 
GORIŠEK MATEJ – MLADINCI DO 76 KG – 50 TOČK, predlog selektor in IO, točka 17 P 

KLOBASA ALEKS – MLADINCI NAD 76 KG – 30 TOČK, predlog klub in IO, točka 17 P 

JOKSIMOVIĆ STEFAN - U21 NAD 84 KG – 66 TOČK 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (7 ZA). 

 

 
Ad 4.  

Sekretar za reprezentance KZS, Miha Kovačič, je poslal predlog IO-ju KZS: 
Karate zveza Slovenije bo na MSP v Čilu nastopila s 15 tekmovalci (4 v katah in 11 v borbah). V začetku 

ciklusa sta bila planirana 2 trenerja po eden za kate in borbe.  
KzR predlaga dodatnega trenerja za borbe (tretji trener) zaradi:  

- večjega števila potrjenih tekmovalcev v borbah 

- glede na veljavne WKF licence trenerjev, trenerji v borbah ne morejo pomagati trenerjem v katah na 
MSP in obratno 

- časovno pokrivanje kategorij  v borbah v treh primerih (trener v katah na MSP nima dovolj kompetenc, 
da bi vodil tekmovalca) 

- V KzR smo ze prejeli klice zaradi nezadovoljstva da je trener za kate vodil tekmovalce v borbah na 

izbornih tekmah 
- Mladinska reprezentanca KZS prvič potuje v eno izmed južnoameriških držav, kjer so razmere lahko 

nepredvidljive 
Predsednik KZS predlaga sklep, da na MSP Santiago de Chile potujejo trije trenerji: Vilijem Klanjšček, 

Rajko Malinović in Damjan Horvatič. 

 

Sklep št. 4: 

IO KZS sprejme sklep, da na MSP Santiago de Chile 2019 potujejo trenerji: 

Kate: 

Vilijem Klanjšček 

Borbe: 

Rajko Malinović, Damjan Horvatič 

 

 

 



Ad 5. 

Sekretar KZS predstavi predlog članskih izbornih tekem za EP 2020 v Bakuju, ki sta jih predlagala 

selektorja Vilijem Klanjšček - kate in Damir Vrbanič – borbe ter predlog menjave izborne tekme za MEP 

2020 Madžarska. 

 

Predlog IZBORNE TEKME EP BAKU 2020 – KATE: 
– 7.9.2019 – Maribor Open 

- 14.9.2019 - Budapest open  
- 5.10.2019 - Croatia open Rijeka (Premier Leauge Moskva, za tiste ki so med 100) 

- 30.11.2019 - Trbovlje Open (Premier Leauge Madrid, za tiste ki so med 100) 

- 14.12.2019 - KFM - Trophy of Macedonia 2019 
 

Predlog IZBORNE TEKME EP BAKU 2020 – BORBE: 
1. - 14.9.2019 - Budapest open  

2. - 5.10.2019 - Croatia open Rijeka (Premier Leauge Moskva, za tiste ki so med 100) 

3. - 9.11.2019 - Hungarian open grand prix 
4. - 30.11.2019 - Trbovlje Open (Premier Leauge Madrid, za tiste ki so med 100) 

5. - 14.12.2019 - KFM - Trophy of Macedonia 2019 

Po ponovnem pregledu datumov izbornih tekem za MEP 2020 in EP 2020 na Sportdati se je izkazalo, da 

sta izborni tekmi na Reki in Plznu na isti datum in sicer 5.- 6.10.2019. Eno od teh tekem bo potrebno 
izločiti in določiti novo tekmo za izbor.  Croatia open je zaenkrat kakovostnejši in finančno ugodnejši turnir 
kot Plzen.  

Predsednik KZS predlaga sklep, da se vse predlagane tekme potrdijo z možnostjo menjave KFM – Trophy 

of Makedonija 2019. Menjava tekme se uskladi s selektorjema reprezentanc. Za izborno tekmo MEP 2020 
predlaga Maribor Open 2019. 

Sklep št. 5: 

IO KZS sprejme sklep, da so izborne tekme za Evropsko člansko prvenstvo Baku 2020: 

 

IZBORNE TEKME EP BAKU 2020 – KATE: 

– 7.9.2019 – Maribor Open (Premier Leauge Tokyo, za tiste ki so med 100) 
- 14.9.2019 - Budapest open  

- 5.10.2019 - Croatia open Rijeka (Premier Leauge Moskva, za tiste ki so med 100) 
- 30.11.2019 - Trbovlje Open (Premier Leauge Madrid, za tiste ki so med 100) 

- 14.12.2019 - KFM - Trophy of Macedonia 2019 

 
IZBORNE TEKME EP BAKU 2020 – BORBE: 

1. - 14.9.2019 - Budapest open  
2. - 5.10.2019 - Croatia open Rijeka (Premier Leauge Moskva, za tiste ki so med 100) 

3. - 9.11.2019 - Hungarian open grand prix 

4. - 30.11.2019 - Trbovlje Open (Premier Leauge Madrid, za tiste ki so med 100) 
5. - 14.12.2019 - KFM - Trophy of Macedonia 2019 

 
 

IZBORNE TEKME MEP 2020, Madžarska:  

MARIBOR OPEN 2019 
BUDAPEST OPEN MADŽARSKA 

19th CROATIA OPEN REKA 
MDP do 21 let 

MBP DO 21 let, Čatež-Brežice 
 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (7 ZA). 



Ad 6. 

Predsednik TeK, Dr. Jernej Sever v celoti predstavi predlog dela Tehnične komisije KZS in predlog 

povišanja pavšalnega nadomestila za delo v tehnični komisiji od 1.7.2019 do 30.6.2020 ter PRAVILNIK ZA 
PRIZNANJE KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU. 

 
Marko Mitrović izpostavi vprašanje: Ali lahko kompetence pridobijo samo člani KZS ali tudi zunanji člani? 

Dr. Jernej Sever odgovori, da jih lahko pridobijo vsi. V pravilniku so obrazloženi pogoji. 

 
Predsednik KZS predlaga sklep, da IO sprejme predlog dela in nagrajevanja Tehnične komisije in 

PRAVILNIK ZA PRIZNANJE KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU. 

 

Sklep št. 6: 

IO KZS sprejme naslednje sklepe pod točko 6: 

Sklep št. 6/1, ki se na naša na programe usposabljanja; 

 

Zaradi povečanja obsega dela od 1.7.2019 do 30.6.2020, ko preteče rok za uskladitev vseh pridobljenih 
kompetenc, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo novega zakona o športu, z novim zakonom o športu 

(zkos-1), ki vključuje: 

 
- Organizacijo od 1. do 2. usposabljanja za 1. stopnjo strokovnih delavcev  

- Organizacijo od 2. do 3. dodatnih usposabljanj za 1. stopnjo  
- Organizacijo 1 usposabljanja za 2 stopnjo 

- Organizacijo 1 dodatnega usposabljanja za 2 stopnjo 
- Organizacijo 3 licenčnih seminarjev 

- Pripravo materialov za spletno učilnico 

- Pregledovanje že pridobljenih kompetenc 
- Popravek pravilnika tehnične komisije 

- Druga dela, ki so povezana z vzpostavljanjem povezav z fakulteto in olimpijskim komitejem, para 
olimpijskim komitejem 

- Udeležba na posvetovanjih in sestankih na MIZŠ  

- Priprava in izvedba programa izobraževanja za trenerje para karateja 
- Sodelovanje z zavodom Planica ( ŠPAK) priprava in sodelovanje pri vpisu v razvid strokovne 

usposobljenosti za delo v športu. 
- Izdajanja diplom in vpisovanje vseh strokovnih delavcev v nov razvid 

 

Potrdimo naslednje mesečne honorarje za člane tehnične komisije, ki pokrivajo zgoraj našteto 
organizacijsko in izvedbeno delo:  

 
- 300 EUR  - Jernej Sever (predsednik) 

- 200 EUR – Peter Šircelj (član) 
- 200 EUR – Sebastjan Budihna (član) 

 

Posebej se obračuna administrativno  delo, ki se nanaša na  pripravo  in arhiviranje evidenc, urejanje 
tabel, seznamov, map udeležencev, fotokopij materialov itd… in sicer 

 
- 150 EUR za izvedbo licenčnega seminarja 

- 300 EUR pri izvedbi usposabljanja in dodatnega usposabljanja  

 
Sklep št. 6/2: 

 
Zaradi izboljšanja kondicijske priprave in boljšega načrtovanja vadbenega procesa na nivoju 

reprezentance in klubov KZS se v delo reprezentanc vključi kondicijski trener Sebastjan Budihna. 
Sebastjan Budihna je zadolžen za vodenje kondicijskih priprav tekmovalcev od 1.7. 2019 do preklica s 

strani IO KZS.   

 
 



Program vključuje: 

- Mesečni načrt treningov za izboljšanje gibalnih sposobnosti 

- Dokument z zapisanimi vajami in vadbenimi metodami 
- Možnost posveta s kondicijskim trenerjem  

- Pripravi materialov za spletno učilnico v sodelovanju s tehnično komisijo,  
- Priprava  testiranj za spletno učilnico v katera se lahko vključujejo klubi ali posamezniki 

 

Mesečni honorar: 
- 100 EUR Sebastjan Budihna (kondicijski trener) 

- Za prisotnost na testiranjih (planirano cca 3 testiranja letno, prisotnost na reprezentančnih pripravah 
se izplača dnevnica, ki jo prejemajo reprezentančni trenerji kat in borb.)  

 
Sklep št. 6/3: 

 

PRAVILNIK ZA PRIZNANJE  KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN   
                                          NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU                                                                                                                                                                                                       

 
 

V skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 1. in 4. odstavek 2. člena in 6. odstavek 

54. člena) in Pravilnikom  o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18, 38., 39. 
in 40. člen) lahko posameznik odda vlogo za: 

 
UPOŠTEVANJE KOMPETENC PRIDOBLJENIH V FORMALNEM IN NEFORMALNEM 

IZOBRAŽEVANJU 
      

                                                                               1.člen 

Vlogo se odda na naslov KARATE ZVEZA SLOVENIJE, Grajski trg 1, 3313 Polzela, Tehnična komisija KZS 
ali po e - mailu na naslov tek@karate-zveza.si.  

 Vsebina vloge: 

- Ime in priimek vlagatelja 

- Datum rojstva 

- Naslov stalnega prebivališča 

- EMŠO vlagatelja 

- Poklic z dokončano stopnjo in smerjo  izobrazbe (kopija spričevala ali diplome) 

- Potrdila o opravljenih pridobljenih kompetencah v formalnem in neformalnem usposabljanju 

- Tekmovalne izkušnje (nivo tekmovalnih izkušenj npr. klubski ali reprezentančni nivo ter čas 

tekmovalne kariere) 

- Trenerske izkušnje 

- Potrdilo o članstvu v klubu 

- Potrdilo o strokovnem delu v klubu 

- Potrdilo o vplačilu takse za obravnavo vloge 

- Stopnja za katero uveljavlja kompetence 

Vlogo se odda na univerzalnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika. Vlogi je potrebno dodati vsa 

potrebna dokazila.   
 

                                                                        2. člen 

Vlagatelj, ki vlaga zahtevo za priznanje kompetenc pridobljenih v formalnem in neformalnem 
izobraževanju za II. stopnjo strokovne usposobljenosti v športu, mora predložiti tudi dokazilo o predhodno 

opravljeni I. stopnji strokovne usposobljenosti v športu po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17) ali 
pa dokazilo opravljeno II. stopnjo strokovne usposobljenosti po starem Zakonu o športu (Uradni list RS, 

št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03). 
   

 

                                                                       3. člen 
V primeru nepopolne vloge bo vlagatelja v roku 14 dni pozvala k dopolnitvam. Popolno vlogo bo tehnična 

komisija obravnavala v roku 60 dni od prejema vse potrebne dokumentacije.  
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                                                                        4. člen 
Na osnovi prejetih dokazil bo tehnična komisija primerjala pridobljene kompetence v predhodnem 

formalnem in neformalnem izobraževanju s predmetnikom veljavnih programov usposabljanja Strokovni 
delavec 1 – športno treniranje – karate in Strokovni delavec 2 – športno treniranje – karate.  

 

                                                                        5. člen 
Tehnična komisija bo po obravnavi vloge, vlagatelju izdala odločbo o priznanju kompetenc, ki so mu bile 

priznane za strokovno delo v športu za posamezno stopnjo.  
Odločba bo vsebovala: 

- seznam priznanih predmetov, ki jih je tehnična komisija priznala na osnovi preverjanja že 

pridobljenih kompetenc  

- seznam  predmetov, ki jih mora vlagatelj še opraviti v enem izmed dodatnih ali rednih 

usposabljanj, ki ji organizira Karate zveza Slovenije   

- priznano stopnjo strokovne usposobljenosti v primeru, da je vlagatelj v predhodnem formalnem in 

neformalnem usposabljanju že pridobil vse potrebne kompetence za 1. ali 2. stopnjo strokovne 

usposobljenosti. 

Tehnična komisija bo po pravnomočnosti odločbe vlagatelja, ki je v predhodnem formalnem in 

neformalnem izobraževanju pridobil vse potrebne kompetence za posamezno stopnjo, vpisala v spletno 

aplikacijo ŠPAK in mu izdala diplomo. 
 

                                                                        6. člen   
 

Vlagatelj ob oddaji vloge za priznanje kompetenc plača takso za obravnavo vloge. Takso vplača na račun 
KZS št. računa SI56 0310 0101 2382 504. Takso je potrebno plačati ob vložitvi vloge.  

Taksa za priznavanje kompetenc: 

 I.  stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

-  50 EUR za vlagatelje, ki so člani klubov Karate zveze Slovenije 

-  80 EUR za vlagatelje, ki niso člani klubov Karate zveze Slovenije 

II. stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

-   70 EUR za vlagatelje, ki so člani klubov Karate zveze Slovenije 

- 100 EUR za vlagatelje, ki niso člani klubov  Karate zeve Slovenije 

                 
 

                                                         7. člen 
 

Vlagatelj, ki se ne strinja z odločitvijo tehnične komisije KZS, glede upoštevanja predhodno pridobljenih 

kompetenc, lahko v skladu z 40. členom Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu  (Uradni 
list. RS, št. 49/18) poda pisno pritožbo na IO KZS.  IO KZS obravnava pritožbo na prvi naslednji  seji IO.  

 
Ljubljana, 2.7.2019 

 

Predsednik Karate zveze Slovenije  
Borut Strojin 

 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi prisotni člani IO KZS (7 ZA). 
 

 

Ad 7. 
Razno. 

 
Člani IO KZS ugotavljajo več pomanjkljivosti v statutu KZS in veljavnih pravilnikih. Zato sprejmejo zavezo, 

da vsi člani podajo svoje predloge za spremembo statuta do 15. septembra 2019. 



Blaž Žibret in Jože Hartl izpostavita zelo slabo sojenje na DP 2019 za Ekipe. Prav tako predlagata dodatno 

izobraževanje za sodnike in trenerje, kar bi pripomoglo k večji kvaliteti karateja v Sloveniji. 

 
Tomaž Deberšek obvesti člane IO o težavah pri pridobivanju tehničnega organizatorja za MDP do 21 let. 

 
Predsednik KZS predstavi dogovore s karate zvezami Avstrije, Nemčije in Švice o ustanovitvi 'Alpske lige' 

in organizaciji skupnih priprav pred večjimi mednarodnimi tekmovanji. V ta namen se že letos organizirajo 

skupne reprezentančne priprave od 4. do 6. septembra v Avstriji in udeležba na Maribor Open. 
 

Predsednik KZS še predstavi priprave na MBP v Čatež/Brežice 2019. Bilten bo izšel v mesecu septembru.  
 

 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 
 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

                   


