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ZAPISNIK  

 
1. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 7. marca 2018 ob 17.00 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Damjan Horvatič, Miha Romih in 
Samo Jurhar (sekretar). 

Na seji so prisotni vsi člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 
 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in dopolnitve sklepov IO 

2. Predstavitev novosti WKF 

3. Projekt ERAZMUS 

4. Pregled sponzorskih pogodb KZS 

5. Poročilo o delu predsednika in IO KZS ter razpis redne letne skupščine KZS 

6. Pravilnik o delu reprezentanc KZS 

7. Pogodbe trenerji KZS 

8. Predlog nagrajevanja/udeležbe sodnikov na mednarodnih prvenstvih 

9. Sodniška pravila WKF in KZS 

10. Dolžniki (neplačniki) do KZS in sankcije 

11. Pregled opravljenega dela NO KZS 

12. Razno 
 

Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  

 
Ad 1.  

Pregled in dopolnitve sklepov IO 

 

Sekretar seznani prisotne z dopolnitvijo sklepa št.5/2018 – točka a in b: 

a. Od vsake sodniške takse na tekmah, ki so na koledarju KZS, se odvaja 5% na konto SdK 

b. Od tekmovalne takse vsakega tekmovalca na tekmah, ki jih organizira KZS (državno prvenstvo, pokalne 

tekme in Slovenija Open), se odvaja 0,50 EUR na konto SdK 

 

Sklep št. 1: 

IO KZS soglasno potrdi dopolnitev sklepa 5/2018: 

a. Od vsake sodniške takse na tekmah, ki so na koledarju KZS, se odvaja 5% na konto SdK 

b. Od tekmovalne takse vsakega tekmovalca na tekmah, ki jih organizira KZS (državno prvenstvo, pokalne 

tekme in Slovenia Open), se odvaja 0,50 EUR na konto SdK 

 

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


Ad 2. 

Predstavitev novosti WKF 

 
Predsednik KZS predstavi delo in novosti na področju dela v WKF. Glavna tema je še vedno točkovanje 

tekmovalcev za nastop na OI v Tokyu. Večina članov WKF, vključno s KZS, zahteva novo izhodišče za 
točkovanje s 1. junijem 2018. Začetno točkovanje se začne z ničle za vse, čemur nasprotujejo večje nacije 

v WKF (Španija , Francija). Odločitev bo znana po 1. juniju 2018. 

Z včlanitvijo karateja na OI, se povečuje povpraševanje za organizacijo PL, kar povečuje stroške za 
organizatorje tekem in udeležence. 

KZS je oddala uradno kandidaturo za organizacijo BP v karateju do 21 let. Planiran termin tekme je 29. 
november 2019 v Podčetrtku (kraj izvedbe ni dokončen). 

 
Sklep št. 2: 

IO soglasno potrdi kandidaturo za organizacijo BP v karateju do 21 let. 

 
Ad 3. 

Projekt ERAZMUS 
 

Projekt Erazmus in podpis pogodbe skupaj s partnerji iz Hrvaške, Srbije in Makedonije, 27.2.2018, na 

kratko predstavi predsednik KZS. Klubi se preko internetne strani seznanijo z vsebino projekta (ukvarjanje 
s karatejem nad 55 let starosti). Povzetek vsebine in navodil pripravi Tek. V začetku projekta bomo 

počrpali 4.500 EUR evropskih sredstev. 
 

Sklep št. 3: 
IO soglasno potrdi podpis pogodbe ERAZMUS. 

 

Ad 4. 
Pregled sponzorskih pogodb v letu KZS 2018 

 
Predsednik predstavi vsebino in višino do sedaj podpisanih sponzorskih pogodb za leto 2018 (GES, 

Generali). Skupna višina pridobljenih sponzorskih sredstev je 20.000 EUR neto.  

V teku so razgovori z novimi sponzorji, pred podpisom je pogodba s Thermano d.d. Laško. 
Zaradi interesov in zaščite pridobivanja sponzorjev imen pred podpisom pogodb ne bomo javno 

izpostavljali. 
 

Sklep št. 4: 

IO KZS soglasno potrdi vsebino sponzorskih pogodb. 
 

Ad 5. 
Poročilo o delu predsednika in IO KZS ter razpis redne letne skupščine KZS 

 
VSEBINSKO POROČILO PREDSEDNIKA (v celoti) ZA LETO 2107 in 2018 

 

AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI 
- Pregled in analiza stanja KZS 

- Priprava plana aktivnosti 
- Postavitev komisij in izbor predsednikov komisij 

- Razpis KZS za prijavo trenerjev reprezentanc 

- Določitev komisije za izbor trenerjev 
- Organizacija sestanka komisij in opredelitev nalog komisij 

- Najem prostorov KZS v Žalcu in vzpostavitev aktivnosti sekretarja KZS 
- Priprava na razpise pri treh ključnih virih financiranja (Ministrstvo, fundacija, OKS) 

- Sestanki trenerjev in priprava plana dela reprezentanc 
 

FINANCIRANJE  

- Plan pridobivanja sponzorjev 
- Organizacija sestankov z potencialnimi sponzorji 

- Pridobivanje sredstev iz naslova štipendije za Kajo Budič 



- Organizacija in udeleževanje na sestankih OKS na sedežu v Ljubljani 

- Organizacija sestankov z direktoratom za šport na ministrstvu za šport 

- Sodelovanje z vodilnim kadrom na Fundaciji za šport 
- Podpis pogodb s sponzorji KZS (Ges d.o.o., GENERALI, THERMANA LAŠKO…) 

- Izdelava promocijske sponzorske mape 
- Podpis pogodbe za projekt Erazmus z ostalimi partnerji pri projektu 

 

DOGODKI 
- Izdelava plana dogodkov KZS  

- Realizacija tekmovanj pod okriljem KZS 
- Realizacija tekmovanja Slovenija open v Laškem 

- Organizacija dogodka za podelitev priznanj najboljšim karateistom 
- Na povabilo japonskega veleposlanika v Sloveniji se je delegacija KZS udeležila srečanj v rezidenci 

veleposlanika 

- Tema sestankov je bila aktivno sodelovanje z japonsko ambasado in povezovanje ter krepitev 
odnosov z japonskimi predstavniki v Sloveniji  

 
MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

- Udeležba na MSP Tenerifi, kjer sem sodeloval na konferenci predsednikov. Tema konference je 

bila točkovanje športnikov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju 2020 
- Udeležba na mladinskem balkanskem prvenstvu v Črni gori, kjer so se odvijali sestanki na nivoju 

balkanske zveze. Prišlo je do zamenjave člana izvršnega odbora balkanske zveze 
- Sestanki na nivoju alpskih držav (predlog alpske zveze ). Sodelujejo Avstrija, Švica, Nemčija 

Liechtenstein in Slovenjia 
- Udeležba na premier ligi v Parizu, kjer je potekalo zasedanje predsednikov zvez. Tema sestanka je 

bila sprememba zakona o športu na nivoju Evropske unije 

- Udeležba na MEP v Sochiju 
- Aktivno sodelovanje na področju para karateja, izmenjava izkušenj in priprava gradiva za WKF 

komisijo za para karate 
DODATNO 

- Udeležba na redni letni skupščini zveze ZKOS v Ljubljani (prisotna predsednik in podpredsednik) 

- Obojestranska želja po sodelovanju v prihodnosti 
 

Predsednik je predstavil svoje poročilo o delu v letu 2017 in začetku leta 2018. Vsebina dela v letu 2018 
bo podobna oz. primerljiva. Osnova je povezovanje z vsemi slovenskimi karateisti ter kadrovska in 

finančna krepitev zveze. 

 
Sekretar predstavi delo IO KZS v letu 2017. Imeli smo 3 korespondenčne in 5 rednih sej. Delo IO je bilo 

vsebinsko tesno povezano in usklajeno z delom predsednika KZS. 
Vsebina sklepov in dela IO je javno objavljena na internetnih straneh KZS.  

 
Predlog termina za 1. redno letno skupščino KZS je 27. marec 2018 ob 18.00 uri na Gradu Komenda na 

Polzeli. Zaradi zapletov z el. energijo na prireditvi Naj karateist leta 2017 se za rezervni kraj skupščine 

določi Gala dvorana Thermane Laško v Laškem. 
 

Sklep št. 5: 
IO soglasno potrdi delo predsednika in IO KZS v letu 2017. Z vsebinskimi dopolnitvami se potrdi kot plan 

dela predsednika, IO in komisij KZS v letu 2018. 

 
PLAN DELA PREDSEDNIKA, IO in KOMISIJ KZS LETO 2108 

 
AKTIVNOSTI PREDSEDNIKA KZS V SLOVENIJI 

- Pregled in analiza stanja KZS 
- Priprava plana aktivnosti 

- Podpis pogodb s trenerji reprezentanc in podizvajalci pri KZS 

- Priprava na razpise pri treh ključnih virih financiranja (Ministrstvo, fundacija, OKS) 
- Sestanki trenerjev in priprava plana dela reprezentanc, določitev A, B, C reprezentance in 

določitev sofinanciranja članske reprezentance 



 

FINANCIRANJE  

- Plan pridobivanja sponzorjev 
- Izdelava nove promocijske sponzorske mape 

- Določitev pogojev za sodelovanje s KZS – izvajalci (delno sponzoriranje) 
- Organizacija sestankov z potencialnimi sponzorji 

- Organizacija in udeleževanje na sestankih OKS na sedežu v Ljubljani 

- Organizacija sestankov z direktoratom za šport na ministrstvu za šport 
- Sodelovanje z vodilnim kadrom na Fundaciji za šport 

- Podpis pogodbe za projekt Erazmus z ostalimi partnerji pri projektu 
 

DOGODKI 
- Izdelava plana dogodkov KZS  

- Realizacija tekmovanj pod okriljem KZS 

- Realizacija tekmovanja Slovenija open v Laškem 
- Organizacija dogodka za podelitev priznanj najboljšim karateistom 

- Karate kamp v Laškem (avgust/september) 
 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

- Udeležba na Premier ligi v Parizu, kjer je potekalo zasedanje predsednikov zvez. Tema sestanka je 
bila sprememba zakona o športu na nivoju Evropske unije 

- Udeležba predsednika na MEP Sochi, sodelovanje na konferenci predsednikov. Tema konference 
je bila točkovanje športnikov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju 2020 

- Kandidatura za organizacijo Balkanskega prvenstva v karateju do 21 let  
- Udeležba na izvršnem odboru KFB v Istanbulu 

- Alpska karate zveza (ustanovitev alpske zveze). Sodelujejo Avstrija, Švica, Nemčija, Liechtenstein 

in Slovenija 
- Aktivno sodelovanje na področju para karateja, izmenjava izkušenj in priprava gradiva za WKF 

komisijo za para karate 
 

AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI 

 
- TEHNIČNA KOMISIJA (dodatno): 

- Usklajevanje dela med tehnično, tekmovalno in sodniško komisijo ter komisijo za reprezentance in 

komisijo za para karate 

- Povezovanje med omenjenimi komisijami in priprava vadbenih programov za različna starostna 

obdobja na nivoju kondicijske, tehnične in taktične priprave  

- Priprava izobraževalnih programov za splet 

- Seznanjanje klubskih trenerjev z načinom in smernicami dela v reprezentancah  

- Nudenje strokovne podpore klubskim trenerjem tudi izven organiziranih izobraževalnih programov  

- Priprava skupnih testiranj in modelov za spodbujanje otrok in mladostnikov k splošnemu 

gibalnemu razvoju 

- Priprava modelov za promocijo in širjenje karateja med mladimi. 

- Pomoč klubom pri prijavi na razpise 

- Izobraževanje za Vaditelja (1. stopnja) karateja (90 ur)  

- Dodatno izobraževanje za trenerja karateja (obstoječa 2. stopnja) 

- Izobraževanje za vaditelja in trenerja invalidov  

- Prvi licenčni seminar maj 2018 

- Drugi licenčni seminar september 2018 

- Izobraževanje za Trenerja (2. stopnja) karateja (110 ur) oktober do december 2018 

- TEKMOVALNA KOMISIJA (dodatno): 

- Priprava novega sistema članarin  

- Priprava novega sistema registracij 

- Priprava in izvedba ŠOLSKE KARATE LIGE pod okriljem KZS september 2018 

- Promocija karateja po osnovnih šolah/dodatne dejavnosti 

 



- KOMISIJA ZA REPREZENTANCE (dodatno): 

- Priprava kriterijev za izbor A, B, C reprezentanc 

- Vsebinska priprava Karate kampov 

- Priprava licenciranja trenerjev za licence WKF 

- Priprava in izbor reprezentance na nastop SI TARRAGONA in MOI Buenos Aires 

- SODNIŠKA KOMISIJA (dodatno): 

- Izobraževanje in licenciranje WKF 

- Ustanovitev sklada SdK za sofinanciranje sodnikov 

 

IO KZS skrbi za izvajanje aktivnosti iz plana dela KZS, skrbi za zakonito in finančno transparentno 

poslovanje KZS. 
V ta namen je planiran sestanek IO KZS vsako prvo sredo v mesecu. 

 
Predsednik KZS predstavi predlog za prestavitev sedeža Karate zveze Slovenije. 

 

Sklep št.6: 
 

Spremeni se 2. člen statuta KZS, drugi odstavek: 
 

Sedež zveze je na Polzeli, Grajski trg 1. 

 
Sklep potrdi skupščina KZS. 

 
Za je glasovalo 5 članov. 

 
Predsednika KZS predstavi predlog za dopolnitev statuta  Karate zveze Slovenije. 

 

Sklep št. 7: 
 

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 

 

Sklep potrdi skupščina KZS. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 
 

Ad 6. 

Pravilnik o delu reprezentanc KZS 
 

IO KZS je pregledal Pravilnik o delu reprezentanc KZS. Zaradi spremembe zakona o športu v RS 
predsednik predlaga, da tehnična komisija KZS izdela dopolnitve in čistopis pravilnika. 

 

Sklep št. 8: 
Tehnična komisija KZS izdela dopolnitve in čistopis pravilnika. Pred potrditvijo in uporabo ga pregleda 

Pravna komisija KZS. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 
 

 



Ad 7. 

Pogodbe trenerji KZS 

 
Predsednik poda dodatno razlago nagrajevanja trenerjev KZS in predlog njihovega dodatnega 

izobraževanja/uskladitve izobrazbe z novim zakonom o športu. 
 

Sklep št. 9:  

Naročnik (KZS) bo izvajalcu (trener) za opravljeno mesečno delo plačal (v času veljavnosti pogodbe): 
 

• Priprave tekmovalcev:  

  trener – bruto: 100,00 EUR/dan oziroma 50% do 8 ur dela 
 

• in stroške prevoza v višini: 0,26 EUR/km 

 

• Tekmovanja reprezentantov: 
  trener – tekmovalni dan – bruto: 100,00 EUR 

  trener – pripravljalni oz. prost dan – mednarodna dnevnica v državi tekmovanja 

 
Za pripravljalni oziroma spremljevalni dan se šteje do dopolnjenih 24 ur. 

 
V prehodnem obdobju, ki ga predpisuje nov zakon o športu v RS, trenerji pridobijo ustrezno izobrazbo za 

opravljanje trenerskega dela v reprezentanci KZS. 

 
Za je glasovalo 5 članov. 

 
Ad 8. 

Predlog nagrajevanja/udeležbe sodnikov na mednarodnih prvenstvih 

 

Sekretar predstavi dopis in predloge sodniške komisije za delno povračilo stroškov na WKF Premier 

League, balkanskih, evropskih in svetovnih prvenstvih. 

 

Sodniška komisija predlaga za leto 2018 naslednje:  

  

1. Na prvenstva Balkana, evropska in svetovna prvenstva, kjer sodeluje reprezentanca KZS, se 
udeležujeta vsaj dva mednarodna sodnika KZS. Strošek sodnika se obračunava adekvatno kompletnemu 

strošku za enega reprezentanta v primeru, da ni mogoč skupni transport in bivanje v skupnem hotelu. 
Vsem sodnikom, ki se udeležijo navedenih tekmovanj, pripada za vse aktivne dneve tudi dnevnica.   

  

2. Udeležencem Premier League in Serije A (Dubaj, Rabat in Salzburg), ki so obveza za nastop na SP, se 
delno sofinancirajo stroški v znesku 500 evrov po osebi. 

 
Sklep št. 10: 

Strošek sodnika na BP, EP, SP se obračunava adekvatno kompletnemu strošku za enega reprezentanta v 
primeru, da ni mogoč skupni transport in bivanje v skupnem hotelu. Vsem sodnikom, ki jih potrdi IO KZS 

in se udeležijo navedenih tekmovanj, pripada za vse aktivne dneve tudi dnevnica.   

 
Udeležencem Premier League in Serije A (Dubaj, Rabat in Salzburg), ki so obveza za nastop na SP, se 

delno sofinansirajo stroški v znesku 100 evrov bruto po tekmi na osebo. 
Udeleženci: Primož Debenak, Darko Zarič, Andrej Cafuta in Mladen Kutnjak. 

 

Sodniki za sojenje na BP v Istanbulu, 24. do 25.3.2018: Maša Gala, Dražen Stjepanović. 
Sodniki za sojenje na EP v Novem Sadu, 10. do 13.5.2018: Primož Debenak, Andrej Cafuta, Zdenko 

Miklavc, Mladen Kutnjak, Darko Zarič, Milenko Railič, Maša Gala, Dražen Stjepanović. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 



Ad 9. 

Sodniška pravila WKF in KZS 

 

Sodniška komisija KZS je popravila pravilnik Sodniška pravila WKF in KZS ter ga predlaga v potrditev. 

 

Sklep št. 11: 

IO KZS potrjuje pravilnik Sodniška pravila WKF in KZS. Pravilnik se začne uporabljati takoj. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 
 

Ad 10. 

Dolžniki (neplačniki) do KZS in sankcije 

 

Sekretar predstavi največje neplačnike do KZS (klubi). 

 

Sklep št. 12: 
Predsednik opravi dodatne razgovore z neplačniki. Določi se rok za poplačilo dolgov. V kolikor se ga 

dolžnik ne drži, se za izterjavo dolga uporabi sodna izvržba. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 
 

Ad 11. 

Pregled opravljenega dela NO KZS 

 

Sekretar predstavi opravljeno delo NO KZS v poslovni pisarni KZS, 1.3.2018, (pregled finančnega 

poslovanja v letu 2017, zlonamerno pisanje posameznikov). Sekretar je zahteval poročilo NO KZS za 
potrebe redne letne skupščine KZS, 7. marca 2017. 

Predsednik je bil opravičeno odsoten s seje (podpis pogodbe z Zavarovalnico Generali). Poziv g. Špolariču 
za dodaten sestanek s predsednikom zveze in pregled opravljenega dela je bil neopravičeno zavrnjen s 

strani g. Špolariča. 

 
Sklep št. 13: 

IO KZS bo zahteval dodaten pregled dela NO KZS in izogibanja pregleda negativnih finančnih dogodkov v 
letu 2017 (Thermana OPEN) ter nekooperativnosti predsednika NO – g. Špolariča. 

 

Za je glasovalo 5 članov. 
 

Ad 12. 
Razno 

 
Pod točko razno predsednik predlaga sprejem sklepov: 

- Redni sestanki IO KZS 

- Nagrajevanje Tekmovalne komisije KZS 
- Oprostitev plačila tekmovalnih taks za Para-karate na Slovenija Open 2018 

- Začetek tekmovanj šolske karate lige 
- Sofinanciranje tekmovalcev na PL, EP in SP od 1. junija 2018 

 

Sklep št. 14: 
Redni sestanki IO KZS bodo vsako prvo delovno sredo v mesecu. 

 
Za je glasovalo 5 članov. 

 

 
 



Sklep št. 15: 

Nagrajevanje članov tekmovalne komisije KZS od 7. marca 2018 dalje (za čas veljavnosti pogodbe): 

- Predsednik TkK – 120 EUR bruto/ dan tekmovanja 
- Pomočnik TkK – 95 EUR bruto/ dan tekmovanja 

- Član TkK – 95 EUR bruto/ dan tekmovanja 
 

Za je glasovalo 5 članov. 

 
Sklep št. 16: 

Vsi tekmovalci v kategoriji Para-karate na Slovenija Open 2018 v Laškem so oproščeni plačila tekmovalnih 
taks. 

 
Za je glasovalo 5 članov. 

 

Sklep št. 17: 
KZS skupaj s klubi včlanjenimi v KZS z mesecem septembrom 2018 začenja s tekmovanjem Šolska karate 

liga. Sistem tekmovanja pripravi TkK. 
 

Za je glasovalo 5 članov. 

 
Sklep št. 18: 

KZS s 1. junijem 2018 začenja s sofinanciranjem tekmovalcev na Premier League v višini 100 EUR. 
Tekmovalci so dolžni upoštevati Pravilnik o delu reprezentanc KZS in vedenja reprezentantov KZS. 

 
Za je glasovalo 5 članov. 

 

 
 

Seja IO KZS je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 

 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 
Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

 


