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ZAPISNIK  

 
6. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo 10. oktobra 2018 ob 17.30 uri v Žalcu. 

 

Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Miha Romih, Damjan Horvatič in Samo Jurhar 
(sekretar). Odsoten: Zdenko Miklavc zaradi svečane seje ob 50 letnici KK Velenje. 

 
Na seji so prisotni 4 člani IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 

 

Dnevni red: 

 

1. Posvet o delu IO KZS 

2. Pregled finančnega stanja 

3. Smernice dela KZS za prihodnje leto 

4. Delegiranje in plačila na izbornih tekmah 

5. Kategorizacija OKS 

6. Statusi KZS 

7. Tiskovna konferenca SI Tarragona/SP Madrid 

8. 50 let karateja v Sloveniji 2019 

9. Razno 

 
Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS. Predlaga spremembo dnevnega reda. Zaradi 

skrajšanega roka avansiranih plačil in izbora reprezentantov se za 3. točko predlaga MEP Aalborg. 

Razprava o 50 letnici karateja v Sloveniji se prestavi na naslednjo sejo. 
 

Dnevni red: 

 

1. Posvet o delu IO KZS 

2. Pregled finančnega stanja 

3. MEP Aalborg 

4. Smernice dela KZS za prihodnje leto 

5. Delegiranje in plačila na izbornih tekmah 

6. Kategorizacija OKS 

7. Statusi KZS 

8. Tiskovna konferenca SI Tarragona/SP Madrid 

9. Razno 

 

Predlog novega dnevnega reda je soglasno sprejet. 
 

 

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


Ad 1.  

Predsednik KZS predstavi svoje delo in delo članov IO v preteklem obdobju. Člani IO KZS kritično ocenijo 

urejanje uradne internetne strani KZS, nedelujočih emailov in s tem povezane pripombe klubov o 

neodzivnosti članov IO. Opaža se povečanje anonimnih pripomb o delu zveze. 

 

Sklep št. 1: 

KZS je pravna oseba in je za svoje delo odgovorna članom KZS. Na dopise anonimnežev KZS ne bo 

odgovarjala. 

Prekine se sodelovanje z skrbnikom uradne internetne strani (Creativlab) in se izbere novega (D4). 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 

Ad 2. 

Sekretar KZS predstavi analitično bilanco KZS na dan 30.9.2018: 

Prihodki: 282.024,95 EUR 

Odhodki: 278.795,69 EUR 

Razlika (dobiček): 3.229,26 EUR 

in finančno stanje na dan 10.10.2018: 

Izpis odprtih postavk izdanih dokumentov je 21.601,30 EUR. 

Izpis odprtih postavk prejetih dokumentov je 24.577,45 EUR. 

Stanje na TRR – 11.042,83 EUR.  

SP za člane Madrid 2018 poravnano v celoti, MEP Aalborg 2019 avans za letalske karte – delno. 

Za črpanje iz MIZŠ do konca leta 2018 na razpolago še 18.334,15 EUR, iz Fundacije za šport: program D1 

– 1.446,37 EUR in program D2 – 2.539,35 EUR. 

 

Sklep št. 2: 

Člani IO KZS prejmejo finančno poročilo računovodstva KZS do 10. v tekočem mesecu. Pogoj je 

pravočasno oddana vsa ustrezna dokumentacija za pretekli mesec. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 

Ad 3. 

Sekretar KZS seznani prisotne z veljavnim biltenom organizatorja MEP Aalborg 2019. Zaradi zahtev o 

100% plačilu aranžmajev do 5.12.2018 je potrebno pripraviti predpogodbe za reprezentante KZS. Rok 

plačila 4.12.2018. 

 

Sklep št. 3: 

KZS s klubi podpiše dogovor o plačilu stroškov nastopa na MEP v karateju Aalborg 2019. 

Rok plačila dogovora, za izbranega reprezentanta, v skupni višini 1.100,00 EUR je 4.12.2018. 

 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 

 

 

 



Ad4. 

Predsednik KZS predstavi kadrovske probleme na EKF in KFB. Zaradi izpraznjenega mesta generalnega 

sekretarja EKF in člana IO KFB se pojavi problem s terminskim planom dela reprezentanc KZS v letu 2019, 

ker koledar tekem EKF in KFB ni uradno in dokončno objavljen. Rok za pripravo planov se podaljša v 

mesec november. 

 

Sklep št. 4: 

Rok za pripravo letnih planov dela reprezentanc KZS se podaljša do 30.11.2018. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 

Ad 5. 
Sekretar predstavi pobudo trenerjev za organizacijo in plačila na izbornih tekmah reprezentance KZS. 

 
Sklep št. 5: 

Plačila in organizacija tekem in priprav reprezentance KZS ostane v dosedanjih pogodbenih vrednostih. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 
Ad 6. 

Sekretar predstavi ponavljajoče se probleme pri oddajanju zahtevanih podatkov na razpisu za oddajo 
prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika v RS. Klubi oddajajo zelo pomanjkljivo 

dokumentacijo brez zahtevanih prilog, organizacija tekem pa marsikdaj ne ustreza zahtevanim pravilom 

razpisa. Na ta način izgubljamo večje število kategoriziranih športnikov. 
 

Sklep št. 6: 
Pri oddaji prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika v RS se upoštevajo samo popolne 

vloge. Nepopolne vloge se zavrnejo. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 
Ad 7. 

Sekretar KZS prisotne seznani z iztekajočim se rokom za pridobivanje internega statusa reprezentanta A, 
B in C. Pozove k predlogom za dopolnitev zahtev za doseganje statusa. 

 

Sklep št. 7: 
Sekretar KZS pripravi obrazce za razpis za pridobitev statusa A, B in C. Potrdi jih IO KZS na naslednji seji. 

Rok za izpolnitev prijav je 31.12.2018. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 
Ad 8. 

Predsednik KZS izpostavi, da je pred SP v Madridu je potrebno izpeljati večdnevne skupinske priprave 

reprezentance in predstavitev reprezentantov KZS. Pojavljajo se problemi zaradi poškodb, bolezni in 

odsotnosti reprezentantov in trenerjev, roki za izpeljavo le teh pa so vse krajši. 
 

Sklep št. 8: 

Predsednik KZS se zadolži za rezervacijo terminov priprav reprezentance na Rogli. V sklopu priprav se 
organizira interna tiskovna konferenca. Predstavitev se objavi na internetni strani KZS in STA. 

 
Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 

 

 
 



Ad 9. 

Pod točko razno, člani IO KZS izpostavijo anomalije, ki se dogajajo na klubskih tekmah in tekmah KZS s 

strani sodnikov. Sodniki sodijo svojim svojcem in tekmovalcem, čeprav se imajo možnost izločiti iz 

objektivnih razlogov. S tem povzročajo in sprožajo nejevoljo in neprimerne komentarje. 

 
Sklep št. 9: 

IO KZS predlaga SdK, da sprejme sklep v sodniških pravilih, da na borišču kjer tekmuje njegov sorodnik 

ali tekmovalec sodnik ne sme soditi. 
 

Sklep soglasno potrdijo vsi člani IO KZS (4 ZA). 
 

 
Seja IO KZS je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 
 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 

                   


