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Z A P I S N I K 

 

 

4.redne seje NO KZS, ki je bila v četrtek dne, 20.02.2020. Prvi del seje s pričetkom ob 7.30 uri v 

poslovnih prostorih Zavarovanja Špolarič d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor in nadaljevanje ob 

9.30 uri v pisarni KZS v Žalcu, Velenjska c. 12, z naslednjim 

 

DNEVNIM REDOM:  

 

1- Pregled finančno materialnega poslovanja KZS za leto 2019 

2- Razno   

 

Prisotni: g. Zoran Špolarič, g. Anton Rožman, g. Franc König  

Vabljeni:g. Borut Strojin, predsednik KZS ga. Romana Jurhar, predstavnica računovodskega 

servisa SARSA, g. Samo Jurhar, sekretar KZS. 

 

Ad1 

Predsednik NO, g. Zoran Špolarič prične sestanek, pozdravi prisotna ter predlaga dnevni red, ki 

je soglasno sprejet. 

Člani NO pregledamo dostopne zapisnike sej IO KZS in v poglobljeni razpravi oblikujemo 

vprašanja za predsednika KZS. 

Drugi del 4. seje pričnemo ob 9.30h v pisarni KZS v Žalcu. 

Predsednik NO pozdravi prisotna g. Strojina in ga. Jurhar in se ji zahvali za posredovano 

dokumentacijo. 

 

V nadaljevanju poudari, da NO  ni prisoten na sejah IO KZS, ker ni vabljen, ampak, da 

informacije, kolikor jih pač je, dobi le preko spletne strani zveze ter facebooka. Na spletni strani 

zveze pa so le zapisniki 4. rednih sej IO, ni pa zapisnikov korespondenčnih sej, katerih pa jih je 

bilo veliko več, kot rednih, skupaj 12. 
  
G. Strojin pove, da bi morali tudi zapisniki korespondenčnih sej biti objavljeni na spleti strani 

KZS, da pa jih sekretar ni objavil. Sekretar pojasni, da je IO sprejel neformalen dogovor, da se 

korespondenčne seje objavljajo na spletni strani KZS ciklično. Vendar v celem letu ni bilo 

objavljene nobene korespondenčne seje. NO se z odločitvijo IO ne strinja in pričakuje sprotno 

objavljanje korespondenčnih sej. Da pa se lahko, če komu ni kaj jasno, po telefonu pokliče njega 

za informacije. Bo pa zapisnike sekretar dostavil NO. Sekretar je posredoval zapisnike 

korespondenčnih sej 24.2.2020 po elektronski pošti. 
  
Na vprašanje g. Königa, zakaj veliko več korespondenčnih sej kot pa rednih, g. Strojin odgovori, 

da je šlo vedno za nujne zadeve, ki so zahtevale hitro ukrepanje ter, da člani IO vedno dobijo 

predhodno ustrezno gradivo. Problematična pa je tudi udeležba članov IO na rednih sejah. 
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G. Špolarič pohvali dejstvo, da so se prihodki zveze z ozirom na leto 2018 povečali, vendar 

poudari, da pa so se tudi odhodki bistveno povečali. 
G. Strojin se z ugotovitvijo strinja in pove, da so se odhodki povečali predvsem na račun nabave 

dodatne opreme za tekmovalce, ( cca. 14.000€ )ki je v njihovi uporabi, ostaja pa last zveze. 
  
Ob tem pa je velik strošek pridelal tudi trenerski kader, ki je planiral in izvedel nesprejemljivo 

veliko število priprav, predvsem mladinske reprezentance. Ga. Jurhar predloži kontne kartice za 

opravljeno trenersko delo v letu 2019 za vse trenerje.  

• Ciril Klajnšček 4.781,44€ 
• Rajko Malinović 5.790€ 
• Damjan Horvatič 4.999,49€ 
• Sebastian Kntužer 1.467,81@ 
• Luka Deberšek 1.068,66€ 
• Miha Kovačič 5.481,00€ 
• Arnold Skuhala 419,68€ 
• Natalija Anastazija Kenda 2.418,78€ 
• Matija Matijević 6.820,50€ 
• Damir Vrbanič 3.971,14€ 

  
Na vprašanje g. Špolariča, kaj je s pritožbami g. Malinoviča in g. Horvatiča, ki sta bila zamenja 

na funkciji trenerjev mladinska reprezentance, g. Strojin pove, da dobita oba ustrezen odgovor na 

podlagi mnenja pravne komisije in odvetniške pisarne Završek. Pojasni še, da je g. Malinović 

pred kratkim kljub prekinitvi pogodbe poslal zahtevek za izplačilo za delo na pripravah 

mladinske reprezentance januarja 2020 v Zrečah in zahtevek za izplačilo za delo opravljeno na 

EP v Budimpešti 2020. Sekretar predloži kopijo elektronske pošte in kopije obračunov 

opravljenega dela za omenjene dogodke. 
V zadevi Rajlič pove, da je g. Rajlič podal ugovor, ker naj bi mu bilo onemogočeno udeležiti se 

sodniškega seminarja za napredovanje. Pove, da je predsednik SdK predlagal 10 udeležencev 

seminarja, vendar je bilo na voljo samo 8 mest. Kvoto namreč določi  EKF. 
  
Na vprašanje .g Špolariča, zakaj ni nikjer razvidna finančna shema  balkanskega prvenstva, ki ga 

je zveza organizirala v Brežicah, g. Strojin pove, da je zveza pri takšni organizaciji zakonsko 

omejena, zato se je najelo agencijo ADRIA SPORT d.o.o., ki ima licenco za organizacijo 

tovrstnih prireditev. Projekt je bil vreden cca. 90.000€. Zveza je bila tehnični izvajalec, njeni 

stroški pa so bili 10.032,00€. Tekmovalno takso pri tem pobere balkanska zveza, dodatni 

problem pa je predstavljala situacija ( razdor ) v balkanski zvezi, zaradi katere se kar nekaj držav 

ni udeležilo tekmovanja. 
  
G. Špolarič izrazi nezadovoljstvo z dejstvom, da takšen projekt, kot je balkansko prvenstvo 

ni  javno znan in , da NO nima nikakršnih informacij. Zato prosi, da se NO posreduje ustrezna 

dokumentacija. 
G. Strojin zagotovi, do bo sekretar posredoval dokumentacijo. Dokumentacijo je NO prejel po 

elektronski pošti 26.2.2020, s strani sekretarja KZS. 
  
Po opravljeni razpravi se predsednik NO, zahvali  predsedniku KZS za posredovanje informacij 

in podatkov ter predlaga, da NO, po ustaljeni praksi, pristopi k pregledu finančne dokumentacije. 
 

 



prihodki v letu 2019                                                                             392.728,62 € 

 odhodki v letu 2019                                                                            392.657,44 €                                                                                                                                                    

razlika                                                                                                         71,18€ 

 

Prenesena sredstva iz leta 2018, na TRR  -4.028,14€ in 313,01€ gotovine v blagajni. Vpogled 

bančnega izpiska pove, da je bilo  na dan, 31.12. 2019 na TRR zveze -12.205,08€, finančnih 

sredstev v blagajni zveze na dan 31.12.2019 pa v znesku 564,16€.  

G. Špolarič predlaga, da se izračuna koeficient poslovanja za leto 2018 in 2019, da bo možna 

primerjava.  

Primerjava podatkov pokaže, da so se prihodki v 2019 z ozirom na leto 2018 zmanjšali za 

simbolnega 0,5%. Odhodki so se pravtako zmanjšali  za 0,5%. 

Koeficient med prihodki leta 2018 in 2019 znaša  0.995 med odhodki pa 0,995.  

KZS je v letu 2019  prejela 63.078,00€ sredstev s strani MŠŠ, kar pomeni povišanje sredstev v 

višini 7.095,00€  glede na leto 2018. 

KZS je v letu 2019 prejela 21.921,45€ sredstev s strani Fundacije za šport, kar pomeni povišanje 

sredstev v višini 5.978,58€.  

Nominalno povišanje sredstev s srtani MŠŠ in Fundacije za šport je v višini 13.073,58€. 

KZS je v letu 2019 prejela dotacije s strani: 

 Olimpijskega komiteja Slovenije 10.234,03€ 

V nadaljevanju NO pristopi k pregledu kontnih kartic naključno izbranih poslovnih dogodkov: 
  
1.Poslovni dogodek pod št. 323, z dne, 11,06.2019 izkazuje plačilo računa za odličja za 
   ekipno DP v znesku 1015,48€. Dokument je ustrezno opremljen. 
2. Poslovni dogodek pod št. 262 z dne, 28.05.2019, izkazuje plačilo računa hotela MONS ob 
    prireditvi 50 obletnice KZS v znesku1575,34€. Dokument je ustrezno opremljen. 
3. Poslovni dogodek pod št. 122 z dne, 14.03.2019, izkazuje plačilo računa za malico 
    sodnikov na SLO OPEN  v znesku 273,92€. Dokument je ustrezno opremljen. 
4. Poslovni dogodek pod št. 594 z dne, 11.12.2019 izkazuje plačilo računa za opremo 
    reprezentantov  na balkanskem prvenstvu v znesku 5287,03€. Dokument je ustrezno 
    opremljen. 
5. Poslovni dogodek pod št. 295, z dne, 10.06.2019 izkazuje plačilo računa za nakup  jaken 
    za otroško reprezentanco v znesku 900,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 
6. Poslovni dogodek pod št. 44 z dne, 21.01. izkazuje plačilo računa za mobitel storitve v 
    znesku 96,65€. Dokument je ustrezno opremljen. 
7. Poslovni dogodek pod št. 566 z dne, 30.11.2019 izkazuje plačilo računa za vodenje 
    poslovnih knjig v znesku 950,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 
8. Poslovni dogodek pod št.08 z dne, 09.01.2019 izkazuje plačilo računa za najem učilnice za 
     trenersko usposabljanje v znesku 819,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 



9. Poslovni dogodek pod št. 00 z dne, 01.08.2019 izkazuje plačilo najemnine za pisarno KZS 
    v znesku 322,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 
10. Poslovni dogodek pod št. 43 z dne, 01.02. izkazuje plačilo računa Tomažu Deberšku za  
      organizacijo prireditve Naj karateist 2018 v znesku 1.333,00€. Dokument je ustrezno 
      opremljen. 
11. Poslovni dogodek pod št. 158 z dne, 15.03.2019 izkazuje plačilo računa Tomažu 
      Deberšku za nadgradnjo računalniške aplikacije za sodnike v znesku 1.500,00€. 
      Dokument je ustrezno opremljen. 
12. Poslovni dogodek pod št. 278 z dne, 26.05.2019 izkazuje plačilo Tomažu Deberšku za 
      opravljeno delo ob organizaciji prireditve ob 50 obletnici KZS v znesku 1.490,00€. 
      Dokument je ustrezno opremljen 
13. Poslovni dogodek pod št. 75 z dne, 05.12.2019 izkazuje plačilo računa Tomažu Deberšku 
      za izdelavo aplikacije za sodniško točkovanje v znesku 3.213,90€. 
      Dokument je ustrezno opremljen. 
14. Poslovni dogodek pod št. 387 z dne, 08.08.2019 izkazuje plačilo prevoza reprezentance v 
      Čile v znesku 14.809,20€. Dokument je ustrezno opremljen. 
15. Poslovni dogodek pod št. 203 z dne, 18.04.2010 izkazuje strošek udeležbe na turnirju 
      Serije A v Turčiji v znesku 3.010,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 
16. Poslovni dogodek pod št.638 z dne,30.12.2019 izkazuje plačilo namestitve udeležencev 
      balkanskega prvenstva v hotelu v znesku 10.032,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 
17. Poslovno dogodek pod št. 14 z dne, 19.01. izkazuje plačilo računa Tonetu Ančniku za  
      predavanje na trenerskem usposabljanju v znesku 3.354,32€. Dokument je ustrezno 
      opremljen. 

Kontna kartica za Tomaž Deberšek s.p., izkazuje izstavitev faktur v skupni vrednosti 23.040,27€. 

Stalni mesečni strošek 160€ predstavlja najem in vzdrževanje E-karate, 250€ vzdrževanje 

strežnika, spletne strani, socialnih omrežji, 85€ skladiščenje tatamija. 
Zbir potnih nalogov g. Strojina, predsednika KZS, izkazuje plačilo potnih stroškov v letu 2019 v 

znesku 5.422,26€. 
  
Po opravljenem naključnem pregledu NO ugotavlja, da so poslovno dogodki ustrezno opremljeni 

z računi in pripadajočo dokumentacijo. Ni pa nikjer razvidno, da je te dogodke obravnaval  in o 

njih sprejemal ustrezne sklepe IO KZS. 
  
Nadaljevanje  razprave o delu IO KZS je pokazala na še vedno neustrezno relacijo med NO in IO 

KZS, ki na seje IO ne vabi predstavnika NO. V predhodni razpravi z g. Strojinom je bilo 

razumeti, da bo v prihodnje na seje IO vabljen predstavnik NO, ki pa se bo seje udeležil z ozirom 

na vsebino dnevnega reda sej. 
  
Ad2 
Razprava pod točko razno je zajemala pojasnila predsednika KZS na današnji seji.. Seja je 

zaključena ob 13 uri. 
 

 

Maribor; 02.03.2020 

 

 

 Zapisnikar: Franc Konig                                                       Predsednik NO: Zoran Špolarič 

 


