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Zapisnik 17. korespondenčne seje z dne, 30.10.2020 

 
 

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, Matija 
Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 17. korespondenčni seji dne, 30.10.2020 obravnaval predlog predsednika 

KZS z naslednjim dnevnim redom: 
 

Ad. 1: 

 
TeK je poslala na IO KZS predlog za potrditev treh sklepov: 

 
Predlog sklepa št. 1 KS 17/2020: 

 

- Tehnična komisija KZS v novembru, decembru 2020 ter januarju 2021 pripravi in 
izvede usposabljanje in dodatno usposabljanje za trenerje za prve stopnje. 

Usposabljanje in dodatno usposabljanje TK KZS izvede ob zadostnem številu 
prijavljenih in finančni vzdržnosti usposabljanja, v nasprotnem se usposabljanje 

odpove in prestavi na prvo polovico leta 2021.  
 

Predlog sklepa št. 2 KS 17/2020: 

 
- Za potrebe evidenc in javnih objav Karate zveze Slovenije se poenoti nazive strokovno 

usposobljenih delavce v športu panoga karate v skladu z zakonom o športu. 
 

Predlog sklepa št. 3 KS 17/2020: 

 
          - Taksa za priznavanje kompetenc: 

I.  stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

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

 

II. stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

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

 

Obrazložitev predlogov sklepov:  

Z uveljavitvijo zakona o športu leta 2017 se je poenotilo nazive usposobljenih delavcev v športu. Nazivi 

strokovnih delavcev v športu ki so pridobljeni pred letom 2017 so različni za posamezno pridobljeno 
stopnjo strokovne usposobljenosti. Ker večkrat prihaja do nejasnosti pri javnih objavah za potrebe KZS 

ocenjujemo da je smotrno da nazive posameznih stopenj pridobljene strokovne usposobljenosti 
poenotimo v nazive in v skladu z ZSOŠ-1. 

  
Poenotenje nazivov velja smo za javno in interno  uporabo evidenc KZS. Za druge namene posamezniki 

pridobljene naslove strokovne usposobljenosti uporabljajo kot pridobljene. 

 
Predlog sklepa o povišanju taks za priznanje kompetenc po pravilniku o priznanju kompetenc pridobljenih 

v formalnem in neformalnem izobraževanju. 
 

 

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


IO KZS glasuje in potrdi naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 1 KS 17/2020: 

Tehnična komisija KZS v novembru, decembru 2020 ter januarju 2021 pripravi in izvede usposabljanje in 

dodatno usposabljanje za trenerje za prve stopnje. Usposabljanje in dodatno usposabljanje TK KZS izvede 
ob zadostnem številu prijavljenih in finančni vzdržnosti usposabljanja, v nasprotnem se usposabljanje 

odpove in prestavi na prvo polovico leta 2021.  

 

Sklep št. 2 KS 17/2020: 

Za potrebe evidenc in javnih objav Karate zveze Slovenije se poenoti nazive strokovno usposobljenih 

delavce v športu panoga karate v skladu z zakonom o športu. 

 

Sklep št. 3 KS 17/2020: 

Taksa za priznavanje kompetenc: 
I.  stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

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

II. stopnje strokovne usposobljenosti znaša 

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

 

Sklepe ZA potrdi 6 članov IO KZS, 1 član VZDRŽAN. Sklepi so sprejeti. 
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Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 
Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS

                   
 


