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ZAPISNIK  

 
1. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 3. junija 2020 ob 18.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Marko Mitrović, Blaž Žibret in Samo 
Jurhar (sekretar). 

Na seji je prisotnih 5 članov IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 
 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  
 

Dnevni red: 

 

1. Pregled finančnega stanja KZS 

2. Sponzorji in marketing v letu 2020 

3. Odpis dolgov do 31.12.2017 

4. Sprejem novega kluba v KZS – KK Mirna Peč 

5. Določitev novega datuma 1. redne skupščine KZS v letu 2020 in dopolnjena vsebina skupščine 

6. Nagrada MEP 2020 Budimpešta – Niklas Tamše 

7. Pritožba Rajko Malinovič, Damjan Horvatič 

8. Razno 

 
Vsi prisotni člani IO KZS potrdijo dnevni red. 

 
 

Ad 1.  
Predsednik KZS v uvodu prve točke predstavi članom IO KZS vsebino videokonference s predsednikom 

WKF in plan dela WKF in EKF do aprila leta 2021. Člani KZS so obvestilo WKF prejeli po eGlasniku v petek, 

26.05.2020. V nadaljevanju seje sekretar KZS predstavi finančno stanje KZS na dan, 1.6.2020. 
IOP prejetih dokumentov: 23.136,98 EUR; IOP izdanih dokumentov: 14.914,66 EUR. Likvidnostne težave 

so se začele z bojkotom MBP v Brežicah (5 držav – Turčija, Bolgarija, Makedonija, Albanija, Kosovo) in s 
tem povezanim finančnim izpadom dohodkov ter epidemijo COVID – 19 (odpoved/prestavitev dveh 

pokalnih tekem in ekipnega državnega prvenstva KZS). Za tekoče pokrivanje poslovanja KZS koristi kredit 

OKS. Sredstva za izplačilo regresa trem zaposlenim trenerjem v tem trenutku niso na voljo. Letni program 
športa za leto 2020 s strani MIZŠ še ni potrjen in ovrednoten.  

Po krajši razpravi IO KZS sprejme sklep: 

 

Sklep št. 1 RS 1/2020: 

Zaradi likvidnostnih težav po koncu epidemije COVID – 19, zaradi izpada dohodkov iz naslova tekem in 
izobraževanja, IO KZS preklicuje vsa sofinanciranja reprezentance KZS, reprezentantov in sodnikov KZS 

do nadaljnjega. Regres trem zaposlenim trenerjem se izplača po prejemu sredstev LPŠ 2020. 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

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


Ad 2. 

Sekretar KZS predstavi odgovor sponzorja ELES d.o.o. na Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih 

sredstev v letu 2020: 
 
Spoštovani, 
  
družba ELES, d.o.o. je v zvezi z dodelitvijo donatorskih in sponzorskih sredstev za leto 2020 pred izbruhom epidemije 
COVID-19 objavila razpis, z namenom finančne pomoči prejemnikom donacij in organizatorjem sponzoriranih 
dogodkov.   
  
Na razpis smo prejeli veliko vlog.   
  
Zaradi vpliva epidemije na poslovanje družbe smo se odločili, da simbolične zneske donacij dodelimo le nekaterim 
subjektom (vsega skupaj petnajstim; v veliki večini prostovoljnim gasilskim društvom). 
  
Vsi, ki ste oddali prijave na letošnji razpis, boste po mailu obveščeni o novem razpisu za dodelitev donatorskih in 
sponzorskih sredstev za leto 2021. 
  
Zahvaljujemo se vam za razumevanje, 

Lep pozdrav/Best regards 

Živa Makovec  

S sponzorjema iz leta 2019, Generali in GES, razgovori za leto 2020 še niso zaključeni. Predvideni novi 
sponzorji so se zaradi epidemije COVID – 19 umaknili. 

Marko Mitrović predlaga pripravo nove strategije trženja (sponzorstva/donatorstva) za leto 2020 in 
komercialnega pristopa k izkoriščanju notranjih virov financiranja (izobraževanje strokovnih delavcev). 

Po krajši razpravi IO KZS sprejme sklep: 

Sklep št. 2 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da: 

• Vsi člani IO KZS se osebno zadolžijo za pridobivanje donatorskih sredstev 

• Borut Strojin in Marko Mitrović se zadolžita za nov izvedbeni program izobraževanja strokovnih 

delavcev v športu (tudi za SZTK) do 30. junija 2020 

• Takoj se pristopi k optimizaciji poslovanja 

• Sponzorji, ki niso potrdili sodelovanja s KZS za leto 2020, se brišejo iz vseh propagandnih 
materialov 

• Novim sponzorjem in donatorjem se ponudi 18 mesečno sodelovanje za ceno enoletnega 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

 
Ad 3. 

Sekretar KZS predstavi pregled neizterljivih izdanih dokumentov do 31.12.2017. Večina dokumentov 
izhaja iz obdobja prejšnjega vodstva KZS. Skupaj vrednost dokumentov za odpis: 3.554,79 EUR. 

Zaradi pandemije COVID – 19 so v mesecu marcu in aprilu odpadle Premier lige v Rabatu in Madridu ter 
Evropsko prvenstvo v Bakuju. KZS je za vsa vplačana (avansirana) sredstva poslala zahtevo za regresirano 

vračilo vplačanih sredstev. Klubom, ki so sofinancirali perspektivne tekmovalce (Kiti Smiljan, Urša Haberl, 

Maša Simonič, Stefan Joksimović in Lina Pušnik) na teh tekmovanjih v skupni vrednosti 3.065,00 EUR se 
izda dobropis. 

Klubom v članstvu KZS, ki še niso poravnali pristopnin in članarin KZS se izstavi opomin pred izvršbo ter 
izključitvijo iz članstva KZS. Prav tako se vsi dolžniki pozovejo k plačilu zapadlih terjatev. 

Predsednik KZS predlaga naslednje sklepe IO KZS: 

- odpis vseh neizterljivih terjatev do 31.12.2017 
- dobropis klubom za odpadle tekme:  

PL Rabat, PL Madrid, EP Baku v skupni vrednosti 3.065,00 EUR 



- klubom v članstvu KZS, ki še niso poravnali pristopnin in članarin KZS se izstavi opomin pred 

izvršbo ter izključitvijo iz članstva KZS. Prav tako se vsi dolžniki pozovejo k plačilu zapadlih 

terjatev. 
 

IO KZS sprejme naslednje sklepe: 
 

Sklep št. 3/1 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da se odpišejo vse terjatve do 31.12.2017 v skupni vrednosti 3.554,79 EUR.  

 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

Sklep št. 3/2 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da se izda dobropis klubom (KK Ljubljana, KK Kovinar, KK Trbovlje in KK Žalec) za 
odpadle tekme: PL Rabat, PL Madrid in EP Baku v skupni vrednosti 3.065,00 EUR. 

 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

Sklep št. 3/3 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da se klubom v članstvu KZS, ki še niso poravnali pristopnin in članarin KZS izstavi 
opomin pred izvršbo ter izključitvijo iz članstva KZS. Prav tako se vsi dolžniki pozovejo k plačilu zapadlih 

terjatev. 
 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

Ad 4. 

Na KZS je prispela vloga za članstvo v KZS – Karate klub Mirna Peč. Prošnja vsebuje vso zahtevano 

dokumentacijo, pristopnina in članarina so plačane v skupni vrednosti 700,00 EUR. 
IO KZS sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep št. 4 RS 1/2020: 

 

IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejme: 
 

• Karate klub MIRNA PEČ 

 
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 2020 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: 

- potrdilo o registraciji društva, matično in davčno številko, podatke o zastopniku društva in dokazilo o 
plačilu pristopnine in članarine. 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

Ad 5. 
Predsednik KZS predlaga članom IO KZS nov datum sklica skupščine, 23.9.2020, in dopolnitev dnevnega 

reda skupščine KZS – sprejem popravljenega Statuta KZS in  Poslovnika skupščine KZS. 

IO KZS sprejme naslednji sklep: 



 

Sklep št. 5 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da se 1. redna skupščina KZS za leto 2020 izvede v sredo, 23. septembra 2020 ob 

18.00 uri, v veliki učilnici AMZS, Center varne vožnje Vransko, Čeplje 29 b, 3305 Vransko. Na dnevni red 
se pod točko 14 doda – Potrditev sprememb Statuta KZS in Poslovnika skupščine KZS. 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

Ad 6. 
Za osvojeno srebrno kolajno na MEP Budimpešta 2020, v kategoriji mladinci borbe do 55 kg, se Niklasu 

Tamšetu, po Dogovoru o plačilu stroškov nastopa na  MEP Budimpešta 2020 z dne, 24.12.2019, povrnejo 

vsi stroški nastopa – 425,00 EUR. 

 

Sklep št. 6 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da se Niklasu Tamšetu, članu KK Radenci Shotokan, povrnejo stroški udeležbe na 
MEP Budimpešta 2020. Osvojena srebrna kolajna v kategoriji mladinci, borbe do 55 kg. Nagrada se 

izplača po prejemu prvega dela sredstev LPŠ 2020. 

 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 
 

Ad 7. 
Predsednik seznani prisotne člane IO KZS s pritožbama Damjana Horvatiča in Rajka Malinoviča zaradi 

odstavitve z mesta trenerja in selektorja mladinske reprezentance KZS za borbe. KZS je vso 

dokumentacijo, vezano na pritožbo in opomin pred tožbo, predala OP Završek & Šnajder, ki nas zastopa v 
postopku. 

 

Ad 8. 

2.6.2020 je dospela na KZS tožba s strani Milenka Railića, v višini 10.000,00 EUR, zaradi nedelegiranja na 
sodniški licenčni seminar v času MEP v Budimpešti. IO KZS je zaradi prevelikega števila predlaganih 

kandidatov prvotni predlog SdK zavrnil (zapisnik 4. redne seje IO KZS v letu 2019). Nov predlog SdK, kjer 
med predlaganimi kandidati ni bilo Milenka Railića, je IO KZS obravnaval na  svoji 11. korespondenčni 

seji. 
Tožba Milenka Railića je po mnenju vseh članov IO KZS brez pravne podlage, zato predsednik KZS 

predlaga, da se zadeva preda v zastopanje OP Završek & Šnajder. 

IO KZS sprejme naslednji sklep: 
 

Sklep št. 7 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da KZS v tožbi Milenka Railića zastopa OP Završek & Šnajder. 

 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 
 

V nadaljevanju točke Razno, Tomaž Deberšek, predlaga izvedbo 1. pokalne tekme KZS v letu 2020. 

Tekma se pod ustreznimi varnostnimi pogoji zaradi, Covida – 19, izvede v soboto 20. 6. 2020. Karate 
zveza Slovenije jo organizira v sodelovanju s tehničnim organizatorjem KK ŠENČUR - 1. pokalno tekmo v 

borbah, katah in ekipnih katah za starostne kategorije do 21 let. Tekmovanje bo potekalo: 
V športni dvorani ŠENČUR, na naslovu: Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.  

IO KZS sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep št. 8 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da Karate zveza Slovenije organizira 1. pokalno tekmo v borbah, 

katah in ekipnih katah za starostne kategorije do 21 let v sodelovanju s tehničnim 

organizatorjem KK ŠENČUR v športni dvorani ŠENČUR, na naslovu: Pipanova cesta 43, 

4208 Šenčur.  

Točkujejo se osvojena mesta od 1. do 6. V vseh disciplinah in kategorijah za Pokal Slovenije 2020. 



Točkovanje in podelitev pokalnih zmagovalcev bo izvedeno samo v primeru, da KZS izvede vse tri pokalne 

tekme. 

 

Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 
 

OKS je na KZS poslal vabilo na 46. sejo skupščine OKS - ZŠZ, ki bo v torek, 23. junija 2020 ob 15. uri, v 

Grand hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana. 
IO KZS sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep št. 8 RS 1/2020: 

IO KZS sprejme sklep, da pooblasti predsednika KZS, Boruta Strojina, da zastopa KZS na 46. skupščini 
OKS. 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov. Vsi prisotni člani IO KZS. 

 

 
Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 
 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

                   


