
   

 

ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Karate Zveze Slovenija, ki je potekala 27. marca 2018 ob 18.00 uri 

v Gala dvorani Thermane Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. 

 

Prisotni so bili naslednji delegati z veljavno poverilnico: 

TVD Ljutomer-Daniel Janžekovič, KK Radenci-Bojan Skotnik, DK Celje-Sebastjan Kantužer, KK Mon 

Chi-Bojan Marinček, KK Nestor-Rok Pader, KK Murska Sobota-Peter Miklavc, KK Hrastnik-Bojan 

Pižmoht, KK Kolektor Idrija-Jernej Sever, KK Polzela-Tomaž Deberšek, DTV Partizan Limbuš-Mladen 

Kutnjak, KK Mislinja-Drago Felle, KK Kovinar Maribor-Viljem Klanjšček, KK Lovrenc na Pohorju-Arnold 

Skuhala, KK Selnica ob Dravi-Ema Kovačec Gračner, KK Radvanje-Damjan Horvatič, ŠD Dinamik Celje-

Stane Rojc, KK Petrovče-Anton Maruša, KK Shotokan Velenje-Matej Vrbanič, KK Seki SV. Jernej-Srečko 

Strniša, KK Shito Ryu Celje Gabrje-Dušan Očko, KK Virtus Dupljica-Vladimir Stanič, KK Postojna-Boris 

Habjan, KK Mawashi Postojna-Ružica Bertoncelj, Karate do klub Ptuj-Andrej Cafuta, KK Ljubljana-Blaž 

Žibret, Karate do klub Ig shotokan-Matej Kabaj, Karate klub Kozjansko in Obsotelje-Suzana Ravnikar 

Bele, KK Sokol-Peter Šircelj, KK Emona-Rajko Sabo, Klub borilnih veščin Sevnica-Borut Strojin, KK 

shotokan Kranj-Vladislav Ašanin, Shotokan karate klub Bohinj-Milan Taler, Yuki klub Čatež-Andrej 

Budič, KK Rogaška Slatina-Igor Jordan, KK Civitas-Franjo Kramberger, KK Žalec-Silvester Marič, KK 

Trbovlje-Jernej Simerl, KK Kranj-Jaka Šarabon, KK Loče-Borut Markošek, KK Novo Mesto-Franjo Horn, 

KK Šiška-Igor Zelinka, KK Vrhnika-Tomaž Tomšič, KK Cerknica-Saša Đorđević, KK Koper-Matjaž 

Končina, KK Tiger Velenje-Dragan Ristič, KK Sho-kan Apače-Dejan Pušnik, KK Ichi-ban Laško-Boštjan 

Rus, KK Branik-Franc Konig, Shotokan karate-do klub Gornja Radgona-Anton Rožman, DBV Piran-

Milenko Railić, KK Zmaj-Matija Sevšek, KK Velenje-Matjaž Cesar, KK Rudar Velenje-Mirnes Mulabdić, 

ŠD Nova Gorica-Dejan Kolšek, Shotokan karate klub Oplotnica-Boštjan Hmelak. 

 

Ad 1: Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti 

Predsednik KZS Borut Strojin je odprl redno letno skupščino, pozdravil vse prisotne in 

povabljenega gosta dr. Bora Štrumblja, direktorja Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport. Predsednik ugotovi, da je bilo do 18.10 ure prisotnih 53 klubov, kar je več kot 

polovica vseh delegatov članov KZS, zato je predsednik prisotne seznanil, da se skupščina lahko 

prične.  

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti 
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije 

3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine 
4. Pregled sklepov zasedanja redne volilne skupščine z dne, 30.05.2017 

5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS 
6. Obravnava in sprejem poročila IO 



   

7. Obravnava in sprejem finančnega poročila 

8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2017 
9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017 

10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2017  

11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2018 
12. Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS 

13. Prestavitev sedeža KZS  
14. Dopolnitev statuta KZS – doregistracija dejavnosti Para-karate 
15. Razno 

 

Ad 2 : Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske 
komisije 

Predesnik KZS Borut Strojin predlaga organe skupščine in sicer: 

Delovno predsedstvo skupščine: 

a. Mag. Roman Završek, predsednik 

b. Tatjana Ganzitti Ravničan, član 
c. Samo Jurhar, član 

Verifikacijska komisja:  

a. Tomaž Deberšek, predsednik 

b. Rok Pader, član 

c. Drago Felle, član 

Preštevalci glasov: 

a. Tomaž Deberšek, predsednik 
b. Rok Pader, član 

c. Drago Felle, član 

Zapisnikar: Jernej Sever 

Overitelji zapisnika: 

a. Matjaž Cesar 
b. Anton Maruša 

 

Predsednik KZS predlaga skupščini, da sprejme predlagane organe skupščine. Jaka Šarabon (Karate 

klub Kranj) prosi za besedo in predlaga menjavo članov predsedstva in sicer namesto Tatjane 

Ganzitti Ravničan in Sama Jurharja predlaga Boruta Markoška in Tomaža Tomšiča. 

Skupščina najprej glasuje o nasprotnem predlogu glede delovnega predsedstva. ki jo je predlagal Jaka 

Šarabon, in sicer:  

a. Mag. Roman Završek, predsednik 
b. Borut Markošek, član  
c. Tomaž Tomšič, član 

 
 
 
 



   

Sklep št. 1. 

Nasprotni predlog ni bil sprejet. 

ZA je glasovalo 24 delegatov, PROTI 26, VZDRŽANI 3 

Nasprotni predlog ni bil sprejet, zato se nato glasovalo o predlogu predsednika IO. O predelogu se je 

glasovalo v celoti. 

Sklep št. 2.  

Delovno predsedstvo skupščine: 

a. Mag Roman Završek, predsednik 

b. Tatjana Ganzitti Ravničan, član 

c. Samo Jurhar, član 
 

Verifikacijska komisja:  

a. Tomaž Deberšek, predsednik 

b. Rok Pader, član 

c. Drago Felle, član 

 

Preštevalci glasov: 

a. Tomaž Deberšek, predsednik 

b. Rok Pader, član 

c. Drago Felle, član 
 

Zapisnikar: Jernej Sever 

 

Overitelji zapisnika: 

a. Matjaž Cesar 
b. Anton Maruša 

 

Za je glasovalo 53 delegatov, PROTI /, VZDRŽAN / 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predsednik delovnega predsedstva Roman Završek pozove verifikacijsko komisijo, da preveri 

ustreznost vseh poverilnic. Med tem prisotnim poda napotke o delovanju skupščine in da možnost 

predsedniku KZS Borutu Strojinu za otvoritveni nagovor. Predsednik KZS povabi na govorniški oder dr. 

Bora Štrumblja iz Direktorata za Šport, ki izpostavi pomen združevanja karateja in poenotenja karateja 

v Sloveniji. Skupno nastopanje bi nam omogočalo konkurenčnejši položaj pri kandidiranju na razpisih. 

G. Štrumbelj je pohvalil delo KZS v tej smeri. V nadaljevanju predsednik Borut Strojin prebere dopis g. 

Lukšiča, predsednika ZKOS (Zveza karate organizacij Slovenije), ki v dopisu izkaže željo te zveze po 

sodelovanju in združevanju z KZS.  

Po uvodnih nagovorih g. Završek ugotovi, da je zveza zadostila statutarnim pravilom glede pošiljanja 

obvestila o Skupščini. Izpostavi, da se bo skupščina zaradi pisanja zapisnika zvočno snemala in 

predlaga, da skupščina glasuje o zvočnem snemanju. 



   

Sklep št. 3.  

Skupščina se zvočno snema, zaradi priprave zapisnika.  

Za je glasovalo 53 delegatov, PROTI /, VZDRŽAN / 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Na skupščino prideta z zamudo še dva predstavnika klubov v KZS – Vladislav Ašanin in Milan Taler. 

Skupščina je ob 18.42 prekinjena dokler verifikacijska komisija ni zaključila potrjevanja poverilnic. Ob 

18:50 se skupščina nadaljuje. Predsednik verifikacijske komisije Tomaž Deberšek poda poročilo 

verifikacijske komisije: Pregledane so bile vse poverilnice. Od 64 klubov včlanjenih v KZS je na 

skupščini prisotnih 55 klubov. Vseh 55 delegatov ima glasovalno prvico. 50 na osnovi poverilnice, 5 pa 

na osnovi pregleda vpisa zakonitega zastopnika v AJPESU. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je 

skupščina sklepčna in da lahko nadaljuje z delom.  

Predsednik delovnega predsedstva predlaga, da se glasuje o dnevnem redu. Silvo Marič (KK Žalec) 

prosi za dopolnitev  dnevnega reda in predlaga spremembe v točki 5, 6, 7, 8, 9 in dodatni dve točki 

12. in 13. Predlagan dnevni red naj bi se tako glasil:  

1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti 

2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske komisije 
3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine 

4. Pregled sklepov zasedanja redne volilne skupščine z dne, 30.05.2017 
5. Poročila predsednika KZS 

6. Obravnava in poročila IO 

7. Finančnega poročila 
8. Poročila NO za leto 2017 

9. Potrditev zaključnega računa za leto 2017 
10. Poročila DK I. in II. za leto 2017  

11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 2018 
12. Glasovanje o zaupnici 

13. Glasovanje o razrešitvi 

14. Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS 
15. Prestavitev sedeža KZS  

G. Završek, predlaga skupščini, da glasuje o spremembi dnevnega reda, ki ga je predlagal g. Marič.    

Predlagani sklep 3.1.  

Skupščina ne sprejme spremenjeni dnevni redi, ki ga je predlagal Silvo Marič. 

ZA je glasovalo 25 delegatov, PROTI 27, VZDRŽAN 3 

Novi predlog dnevnega reda ni sprejet. S tem je potrjen prvotni dnevni red.  

1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje sklepčnosti 
2. Izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in poročilo verifikacijske 

komisije 



   

3. Pozdrav predsednika in gostov skupščine 

4. Pregled sklepov zasedanja redne volilne skupščine z dne, 30.05.2017 
5. Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS 

6. Obravnava in sprejem poročila IO 

7. Obravnava in sprejem finančnega poročila 
8. Obravnava in sprejem poročila NO za leto 2017 

9. Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017 
10. Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2017  

11. Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu 

2018 
12. Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS 

13. Prestavitev sedeža KZS  
14. Dopolnitev statuta KZS – doregistracija dejavnosti Para-karate 
15. Razno 

Po glasovanju predstavnik KK Novo Mesto, Franjo Horn, zapusti skupščino. Ostane prisotnih 54 
delegatov klubov KZS. 

 

Ad 4:  Pregled sklepov zasedanja redne volilne skupščine z dne, 30.05.2017 

Predsednik delovnega predsedstva je prosil predsednika KZS naj seznani člane skupščine s sprejetimi 

sklepi zadnjega zasedanja Redne volilne skupščine z dne 30.05.2017. Na zapisnik ni bilo podanih 
pripomb, zato je Predsednik  delovnega predsedstva skupščini predlagal, da se sprejme: 

SKLEP št. 4: 

Skupščina se seznani s sklepi Redne volilne skupščine z dne 30.05.2017 

Za je glasovalo 53 delegatov, PROTI 1, VZDRŽAN / 

Sklep je bil sprejet.  

 

Ad 5: Obravnava in sprejem poročila predsednika KZS 

Predsednik delovnega predsedstva na govorniški oder povabi Boruta Strojina, da predstavi poročilo 
dela predsednika KZS. Predsednik KZS predstavi začetek dela v KZS. Potek izvolitve posameznih 

komisij. Najem prostorov KZS v Žalcu in vzpostavitev aktivnosti sekretarja KZS. Pripravo 
dokumentacije za razpise pri treh ključnih virih financiranja(Ministrstvo, fundacija, OKS). Izpostavi, da 

se je intenzivno delalo tudi na iskanju drugih virov financiranja, predvsem na iskanju novih 

sponzorjev. Dve pogodbi sta že podpisani, dve pa sta še v delu. V letu 2018 naj bi na ta račun zveza 
že pridobila 20.000,00 EUR sredstev.  

Na državnem nivoju se je udeleževal različnih sestankov s sponzorji ter različnimi športnimi 
organizacijami(OKS, Direktorat za šport in Fakulteti za šport). Na mednarodnem nivoju se je redno 

udeleževal srečanj WKF, EKF in balkanske zveze. Izpostavil je aktivnosti na nivoju para karateja in 



   

izkazano željo po sodelovanju in združevanju s strani ZKOS. KZS se je kot partnerica vključila tudi v 
projekt ERAZMUS, ki ga vodi HKZ. Slovenija bo na to temo v septembru 2018 organizirala konferenco.   

Potekajo tudi pogovori z japonskim veleposlanikom o tem, da bi lahko japonsko ministrstvo v celoti  
financiralo udeležbo na Premier ligi v Tokiu, prav tako potekajo pogovori s Toyoto o sponzorstvu.  

Po zaključku predstavitve je predsednik delovnega predsedstva odprl razpravo. Na govorniški oder je 

stopli Igor Zelinka (KK Šiška), ki je izpostavil, da je bil projekt Erasmus predlagan že v prejšnjem 

mandatu. Ker ni bilo drugih replik je predsednik delovnega predsedstva predlagal, da skupščina 

glasuje o poročilu predsednika KZS Boruta Strojina. 

SKLEP št. 5 

Skupščina se seznani in sprejme poročilo predsednika KZS.  

Skupščina sprejme predstavljeno poročilo z 42 glasovi ZA , PROTI 6, VZDRŽANIH 6   

Skupščina se je seznanila in potrdila poročilo predsednika z zadostno večino glasov.  

 

Ad 6: - Obravnava in sprejem poročila IO 

Predsednik delovnega predsedstva na govorniški oder ponovno povabi predsednika KZS Boruta 

Strojina, da predstavi delo IO. Borut Strojin izpostavi, da naj bi bil sestanek IO odbora sklican vsako 

prvo sredo v mesecu. Ker se aktivnosti IO v veliki meri prekrivajo in so podobne aktivnostim 

predsednika KZS, Borut Strojin zaključi, da je delo IO predstavil že v predstavitvi dela predsednika 

KZS.  Predsednik delovnega predsedstva g. Završek odpre razpravo. Ker se v razpravo nihče ne 

vključi, skupščina glasuje o seznanitvi in potrditvi poročila IO.       

Sklep št. 6. 

Skupščina se seznani in potrdi poročilo IO.  

Za je glasovalo 50 delegatov, PROTI 1, VZDRŽAN 3 

Skupščina se je seznanila in potrdila poročilo IO z zadostno večino glasov.  

 

Ad 7: Obravnava in sprejem finančnega poročila 

Predsednik delovnega predsedstva povabi sekretarja KZS Sama Jurharja, da predstavi finančno 

poročilo. Samo Jurhar predstavi posamezne postavke finančnega poročila.  

V letu 2017 je bilo skupaj prihodkov 314.017,72 EUR, skupaj odhodkov za 334.430,57 EUR. Razlika je 

20.412,85 EUR. Glavni delež razlike med prihodki in odhodki prestavlja izgubljena tožba KZS v primeru 

ŠD Slovan, Dušan Macura, v višini 20.945,21 EUR. Ob tem so nastali še finančni in odvetniški stroški. 



   

Predsednik predsedstva povabi delegate, da začnejo z razpravo. Za besedo prvi prosi Budič Andrej (KK 

Yuki) in izpostavi razliko med prihodki in odhodki na strani tekmovanj, razlika je namreč 26.000,00 

EUR in prosi za pojasnilo.  Sekretar KZS odgovori, da pregled posameznih postavk in stroškovnih mest 

lahko, po predhodni najavi, delegati opravijo na računovodskem podjetju KZS. 

Razpravo nadaljuje Silvester Marič (KK Žalec) in izpostavi, da naj bi se delo reprezentance delno 

financiralo iz naslova iz Ministrstva, Fundacije in OKS, teh sredstev naj bi bilo 64.000,00 eur. Potem 

takem ni razlika le 64.000,00 EUR ampak je skupaj 90.000,00 EUR. Vključi se Jaka Šarabon (KK 

Kranj), da ni res, da vse kar zveza dobi iz naslova Ministrstva, Fundacije in OKS, dobijo tekmovalci. KK 

Kranj ima veliko tekmovalcev, pa nismo dobili nič.  

Sekretar KZS Samo Jurhar je odgovoril, da delegati pozabljajo, v kakšnem stanju je bila zveza ob 

menjavi vodstva, 30.5.2017. Minus je nastal zaradi izgubljene tožbe proti ŠD Slovan, g. Macuri, 

THERMANE 2017, neposreden strošek pa predstavlja tudi pogodba OKS z Matjažem Končino in Kajo 

Budič v višini 27.403,27 EUR. 

Predsednik delovnega predsedstva g. Završek  se vključi v razpravo in izpostavi, da razčlenjene bilance 

niso predvidene za skupščino. Klubi se lahko kadarkoli oglasijo na sedežu zveze in zahtevajo ustrezne 

podatke in obrazložitve.  

Silvester Marič poudari, da je bilo iz ministrstev nakazano 90.000,00 EUR in da v klubu niso dobili 

specifikacije zakaj in koliko plačajo in kaj je krito iz naslova ministrstva.  

Sekretar Samo Jurhar še enkrat poda posamezne postavke iz bilance, ki jih je KZS namenila 

reprezentancam, v bilanco so vključeni tako prispevki klubov, kot prispevki ministrstva. Karate zveza je 

v letu 2017 namenila za stroške reprezentance 181.436,29 EUR. Od fundacije za šport in ministrstva 

za MIZŠ pa smo dobili sredstva za nastope reprezentantov v višini 63.956,00 EUR. V tem znesku pa je 

za delovanje organov zveze namenjeno 12.537,00 EUR in para karate 600,00 EUR. Razliko v višini cca. 

130.000,00 EUR bodo tudi v prihodnje morali pokrivati klubi in tekmovalci.             

V razpravo se vključi predsednik KZS Borut Strojin in poudari, da lahko klubi za vse natančne podatke 

o klubskih stroških pokličejo neposredno sekretarja ali njega. Finančno poročilo je predstavil sekretar. 

Vsak lahko pride in pregleda vse konte. Hkrati odgovarja na očitek gospoda Mariča in izpostavi, da 

noben trener in trenerski aranžman ni bil plačan s strani kakšnega kulba. 

Jaka Šarabon (KK Kranj) poudari, da ko zveza govori o denarju vloženemu v reprezentance, govori 

pravzaprav o denarju, ki se preteče skozi zvezo, to je denar, ki so ga raprezentanti sami dali zvezi. 

Denar, ki pride iz klubov.  

Gospod Pušnik (Oče reprezentantke Line Pušnik): Vsi stroški so na starših. Da morajo starši plačati 

100 % račun. Stare zamere ga ne zanimajo. Člani imamo vsak mesec vsaj na dva mednarodna turnirja 

in zveza ne da nič zraven. Ali imamo v prihodkih denar namenjen za raprezentance, zakaj moramo 

starši vse plačat. Blaž Žibret (Karate klub Ljubljana) predlaga, da prekinemo razpravo in z razpravo 

nadaljujemo pod točko razno.   

Razpravo zaključi predsednik KZS Borut Strojin. Z g. Pušnikom se je o tem pogovarjal v Istanbulu. Žal 

je bila zveza v zelo slabem stanju, ko smo jo prevzeli. Najeti smo morali kredit. V letošnjem letu nismo 

črpali še nobenega denarja z ministrstva. V vsakem primeru se trudimo to izboljšati. Ni res, da zveza 



   

nič ne da zraven. Zadnje priprave so bile plačne. Vodstvo se trudi, da bi počasi začeli sofinacirati in 

kasneje, določenim reprezentantom lahko v celoti krili stroške tekmovanj.  

Predsednik delovnega predsedstva s tem zaključi razpravo in predlaga, da skupščina glasuje o 

finančnem poročilu. 

Sklep 7.   

Skupščina se seznani s finančnim poročilom  

 ZA je glasovalo 30, PROTI 19, VZDRŽAN 5 

Skupščina je seznanjena s finančnim poročilom 

Skupščina obravnava in potrdi finančno poročilo 

ZA je glasovalo 30, PROTI 19, VZDRŽAN 5 

Skupščina je potrdila finančno poročilo.  

 

Ad 8: Obravnava in poročilo nadzornega odbora 

Predsednik delovnega predsedstva povabi g. Špolariča predsednika nadzornega odbora, da predstavi 

poročilo. G. Špolarič predstavi nekaj osnovnih dejavnosti NO in predstavi poročilo. Po predstavitvi 

poudari, da je bil vedno predstavnik NO vabljen na vsako seje IO. Komunikacija med predsednikom 

KZS in NO je bila slaba. Na četrti seji IO-ja je bil sprejet sklep, da bo NO vabljen na vse seje. 

Vprašanje za predsednika. Zakaj nismo več vabljeni na seje?   

Predsednik delovnega predsedstva odpira razpravo. Predsednik KZS Borut Strojin prosi za repliko in 

izpostavi, da nadzorni odbor ne spada v operatvni sestanek IO, ker so potem sestanki neučinkoviti, da 

pa lahko NO kadarkoli pokliče. Tudi on se je strinjal, da je potrebno izboljšati komunikacijo med 

nadzornim odborom in predsednikom.  

Poročilo NO komentira še Tomaž Deberšek, ki izrazi nestrinjanje s tem, da se njegovo privatno ime 

pojavi v poročilu NO, glede organizacije Turnirja Nestla Žganka.  Aplikacija E - karate se je v 3 letih 

zelo dobro prejela. Vse tekme so na E-karateju. A, B in C rangi turnirjev in določena pravila za 

organizatorje. Vsa tekmovana so dobro narejena. G. Deberšek izpostavi, da ga nekateri turnirji 

najamejo predsednika tekmovalne komisije kot Tomaž Deberšek S.P., prav zato je  ustanovil to 

podjetje, zato ne želi, da se njegovo privatno ime pojavlja v NO, ker nima s tekmovalno komisijo 

nobene zveze. 

Glede na očitek, zakaj je Karate klub Polzela vpisan  kot organizator Slovenija OPEN. Tomaž Deberšek 

odgovori, da KK Polzela ni vzela nič denarja KZS za organizacijo tekmovanja, je pa vnesena v E-

karate, ker KZS kot kluba v aplikacij E-karate ni.   

Predsednik delovnega predsedstva zaključi razpravo in pozove skupščino, da glasuje o poročilu NO.  

 



   

Sklep 8.  

Člani skupščine so se seznanili s poročilom NO in ga potrjujejo.   

ZA je glasovalo 51, PROTI 0, VZDRŽAN 3 

Skupščina se seznani s poročilom NO. 

Skupščina obravnava in potrdi poročilo NO 

ZA je glasovalo 51, PROTI 0, VZDRŽAN 3 

Skupščina je potrdila poročilo NO.  

 

Ad 9: Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2017 

Predsednik delovnega predsedstva povabi sekretarja KZS Sama Jurharja, da poda poročilo zaključnega 

računa. Samo Jurhar skupščino seznani, da je poročilo zaključnega računa identično finančnemu 

poročilu.   

Predsednik delovnega predsedstva pozove skupščino, da glasuje o zaključnem računu.  

Sklep 9.  

Skupščina se seznani z zaključnim računom za leto 2017.  

 ZA je glasovalo 48, PROTI 0, VZDRŽAN 6 

Skupščina je seznanjena zaključnim računom za leto 2017. 

Skupščina obravnava in potrdi zaključni račun za leto 2017. 

ZA je glasovalo 48, PROTI 0, VZDRŽAN 6 

Skupščina je potrdila zaključni račun za leto 2017. 

 

Ad 10: Obravnava in sprejem poročila DK I. in II. za leto 2017  

Predsednik delovnega predsedstva pozove predsednika disciplinske komisije Boruta Markoška. 

Predsednik disciplinske komisije predstavi poročilo. Izpostavi, da je potrebno uskladiti pravila na nivoju 

sodniške komisije. Pred glasovanjem o sprejemu poročila, g. Boro Štrumbelj prosi za besedo. 

Predsednik delovnega predsedstva ga povabi na govorniški oder. G. Štrumbelj izpostavi, da se vsa 

izplačila na ministrstvu izvajajo na osnovi potrjenih računov. Pravi, da je vesel, da imamo v KZS 

demokracijo, da pa se bomo zapletom najlažje izognili, če bomo napisali jasne pravilnike, kjer se točno 

določi koliko pripada posameznim reprezentantom in kakšne so njihove obveznosti in pravice. G. 

Štrumbelj po nagovoru zapusti skupščino. 



   

Predsednik delovnega predsedstva predlaga skupščini, da potrdi poročilo disciplinske komisije.    

Sklep 10. 

Skupščina se seznani in potrdi poročilo disciplinske komisije.  

ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0 

Skupščina se seznani s poročilom DK I. in DK II.. 

Skupščina obravnava in potrdi poročilo DK I. in DK II.. 

ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0 

Skupščina je potrdila poročilo DK I. in DK II..  

 

Ad 11: Seznanitev članov skupščine o vsebinskem in finančnem planu dela KZS v letu        
2018 

Predsednik delovnega predsedstva pozove predsednika KZS, Boruta Strojina, da predstavi vsebinski in 

sekretarja KZS, Sama Jurharja, finančni plan dela v KZS. V letu 2018 je planiranih za približno 60.000, 

00 EUR več prihodkov kot v letu 2017, predvsem na osnovi več denarja s strani ministrstev in 

sponzorskih pogodb. Zveza predvideva 50.000,00 EUR plusa v letu 2018. Denar se bo namenil za 

pokrivanje negativnega finančnega stanja zaradi izgubljene tožbe. Preostali denar, cca. 30.000,00 EUR 

pa se bo porabil za tekmovanja reprezentantov. Po predstavitvi vsebinskega in finančnega plana se 

začne razprava. 

Silvo Marič (KK Žalec) izpostavi, da je karate v  tretji skupini za prijavo na razpise. Matjaž Končina 

pozdravlja karate kampe in vodstvo KZS sprašuje, zakaj klubski trenerji ne smejo biti na kampih. Jaka 

Šarabona (KK Kranj) zanimajo predvsem številke, koliko bo KZS sofinancirala tekmovalce.  

V razpravo se vključi sekretar KZS, Samo Jurhar, ki pravi da je v planu KZS, da se oblikuje 

reprezentance A, B in C, kjer bi stroške reprezentantov krili po določenem ključu.  Na primer  A 

reprezentanca bi bila sofinancirana v višini 100%, B 50%, C 25 %.  

Jaka Šarabon ponovno izpostavi, da je potrebno pri predvidenih prihodkih zveze ločevati prihodke 

fundacije in ministrstev od prihodkov staršev in klubov. Na govorniški oder še enkrat pride G. Pušnik in 

izpostavi visoke stroške s katerimi so obremenjeni starši. In pozove zbrane, da naj se čimprej sprejme 

pravilnik.  

Sklep 11.  

Skupščina je seznanjena z vsebinskim in finančnim planom za leto 2018  

 

 



   

Ad 12: Seznanitev članov o vstopu novega kluba v KZS 

Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS z vstopom novega kluba v 

članstvo Zveze: 

Sklep IO KZS št.1/2018: 

Za novega člana KZS sprejmemo  

KARATE-DO KLUB IG SHOTOKAN, Govekarjeva cesta 12, 1292 IG. 
 

Predsednik kluba, Matej Kabaj, pozdravil delegate KZS v imenu Karate-do kluba IG shotokan.  

Sklep 12.  

Skupščina je seznanjena o vstopu Karate kluba Ig v KZS. 

 

Ad 13: Prestavitev sedeža KZS  

Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS  o spremembi sedeža KZS. 

Sklep IO KZS št.6 z dne, 7. marec 2018: 

Spremeni se 2. člen statuta KZS, drugi odstavek: 
Sedež zveze je na Polzeli, Grajski trg 1. 

Sklep potrdi skupščina KZS. 

 

Sklep št 13. 

Skupščini se predlaga naslednji sklep: 

1. Sedež karate zveze Slovenije se spremeni iz dosedanjega na nov sedež:  

           Sedež zveze je na Polzeli, Grajski trg 1.  

2. Skupščina obravnava in sprejme predlog spremembe 2. člena statuta KZS. 
3. Skupščina pooblašča Izvršni odbor, da izdela čistopis Statuta v roku 30 dni od dneva skupščine 

in ga predloži pristojnemu organu zaradi vpisa spremembe. 

 

O vseh sklepih glasujemo sočasno.   

ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0 

Sklep o spremembi sedeža Karate zveze Slovenije je sprejet soglasno. 

 

 

 



   

Ad 14: Dopolnitev statuta KZS – doregistracija dejavnosti Para-karate 

Predsednik delovnega predsedstva seznani delegate s sklepom IO KZS  o doregistraciji dejavnosti 

Para-karate. 

Sklep IO KZS št. 7 z dne, 7.3.2018: 

 
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 

 

ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0 

Sklep potrdi skupščina KZS. 

 

 
Sklep št 14. 

 
Skupščini se predlaga naslednji sklep: 

 
1. 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 

 
Skupščina obravnava in sprejme predlog spremembe 8. člena statuta KZS s predlagano spremembo 

 

Skupščina pooblašča Izvršni odbor, da izdela čistopis Statuta v roku 30 dni od dneva skupščine in ga 
predloži pristojnemu organu zaradi vpisa spremembe. 

 

O vseh sklepih glasujemo sočasno.   

ZA je glasovalo 54, PROTI 0, VZDRŽAN 0 

Sklep o dopolnitvi 8. člena statuta Karate zveze Slovenije je sprejet soglasno. 

 

 



   

AD 15. Razno 

V razpravi so sodelovali: 

Vladimir Stanič, ki je opozoril na problem malih klubov. Želijo si več podpore karate zveze. Opozoril je 

na trenerje, ki hodijo na licenčne seminarje. Mnogo klubov tega nima urejeno.  

Bojan Marinček je izpostavil, da ni bilo ustrezne komunikacije s predsednikom in sekretarjem invalidov. 

Upa da bo šel Erasmus projekt skozi. Da bomo imeli tudi rekreativce. Všeč mu je plan povezovanja, 

potrebujemo pa ustrezen tekmovalni sistem. Zanimalo ga je koliko denarja smo dobili za para-karate 

in izpostavi, da je potrebno ustanoviti komisijo za pasove.  

Peter Šircelj, predsednik Komisije za para karate je izpostavil, da komisija ne more biti posrednik za 

apetite posameznega kluba. Direktorat za šport je ponudil okoli 4000,00 EUR za izobraževanje kadra. 

Stroške evropskega in svetovnega prvenstva je KZS v preteklosti v celoti krila. Nov zakon o športu je 

uzakonil dve krovni organizaciji, para karate in olimpijski karate, mi kot KZS ne moremo postati člani 

para olimpijskega komiteja.  Smo že veliko naredili, naredili smo program izobraževanja in to prvi v 

Sloveniji.  

V nadaljevanju Jernej Simerl predlaga, da se pravilnik o reprezentancah pred sprejemom na IO pošlje 

v pregled še klubom. Zanima ga tudi, če se lahko pri mlajših tekmovalcih glede uporabe ščitov za telo 

naredi neko prehodno obdobje? Zanima ga tudi kdaj bo  v aplikaciji E-karate navedeno dejansko 

število članov po kategorijah in reprezentantih ?   

Na zadnje vprašanje odgovori predsednik tekmovale komisije Tomaž Deberšek. Nekatere prijave 

izločimo, ne pa vseh. Ščitniki bodo obvezni, ker je že prišlo do neljubega dogodka, otroku je na tekmi  

počila vranica. Ščitniki so lahko tudi povrhni, lahko si jih delijo, dovojeni so tudi brez certifikata. Ni pa 

res, da ni bilo prehodnega obdobja.  

Izpostavi tudi oblikovanje šolska liga v naslednjem šolskem letu. K sodelovanju povabi tudi celjsko 

savinjsko regijo na kar se odzove g. Silvo Marič, ki izpostavi, da oni v tej ligi ne bodo sodelovali. 

Razpravljali so še Mojca Vaupotič, Jaka Šarabon in Igor Zelinka.  

Po zaključku razprave se predsednik delovnega predsedstva g. Završek zahvali za potrpežljivost in 

povabi predsednika KZS, da zaključi skupščino. 

Predsednik se vsem delegatom zahvali za udeležbo na skupščini in izrazi željo, da bodo tudi na 

naslednjih skupščinah taka udeležba.  

 

Skupščina je bila zaključena ob 21:30  

 

Zapisnik sestavil: 
 
Dr. Jernej Sever 
 



   

 
Predsednik delovnega predsedstva: 
 
Mag. Roman Završek 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Anton Maruša 
 
Matjaž Cesar 


