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Zapisnik 4. korespondenčne seje z dne, 16. februar 2018 
 

 
IO KZS je na svoji 4. korespondenčni seji dne, 16.2.2018  obravnaval predlog sklepa predsednika KZS za 

plačilo opravljenega selektorskega/trenerskega dela: 

 
Sklep št.4/2018: 

 
Naročnik (KZS) bo izvajalcu (selektor/trener) za opravljeno mesečno delo plačal: 

 

• Priprave tekmovalcev:  
 selektor – bruto: 100,00 EUR/dan oziroma 50% do 8 ur dela 

 trener – bruto: 80,00 EUR/dan oziroma 50% do 8 ur dela 

 

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

• Tekmovanja reprezentantov: 

 selektor – tekmovalni dan – bruto: 100,00 EUR 
 trener – tekmovalni dan – bruto: 100,00 EUR 

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

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

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

Za sta glasovala 2 člana, 3 člani so bili proti. Sklep se zavrne. 
Predlog sklepa se prestavi v ponovno korespondenco in odločanje na naslednjo redno sejo IO KZS. 

 

Sklep št.5/2018: 
 

IO KZS je na svoji 4. korespondenčni seji dne, 16.2.2018  obravnaval predlog sklepa predsednika KZS za 
dvig dnevnega nadomestila sodnikom za opravljeno delo sojenja na državnih karate tekmah: 

 

Dvig dnevnega nadomestila sodnikom za njihovo delo (do 8 ur) od februarja 2018 v EUR: 
Mednarodni sodnik WKF: 120,00  

Mednarodni sodnik EKF: 110,00  
Balkanski sodnik: 100,00                 

Državni sodnik A razreda: 95,00 
Državni sodnik B razreda: 70,00 

Državni sodnik C razreda: 60,00 

Linijski sodnik: 40,00 
Pripravnik: povrnjeni so samo prevozni stroški po potnem nalogu.   

 
Vrhovnemu sodniku, ne glede na njegov rang, pripada še dodatek v višini 10 evrov.  

 

Dnevnice sodnikom se ne izplačujejo.  
 

Potni stroški se izplačujejo v skladu s sklepom IO KZS - 0,13 EUR/km.  
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Za vsako nadaljnjo polno uro se doda 1,5 ure, kot znese urna postavka za 8 ur. 

 

Za pomoč pri udeležbi na mednarodnih tekmovanjih, mednarodnih sodniških seminarjih,  
seminarjih KZS in za različne aktivnosti sodnikov KZS, se od februarja 2018 na konto Sodniške komisije 

Karate zveze Slovenije odvaja: 
 

a. Od vsake sodniške takse na tekmah, ki so na koledarju KZS - 5%   

b. Od tekmovalne takse vsakega tekmovalca na tekmah, ki so na koledarju KZS - 0,50 EUR   
 

Za so glasovali 4 člani, proti je bil 1 član. Sklep je sprejet. 
 

  
 

 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                           Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                         Predsednik KZS 
 


