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Seznanitev članov KZS o vstopu novih klubov v KZS v letu 2020 in 2021 

 

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, 

Matija Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 18. korespondenčni seji dne, 10.12.2020 obravnaval predlog 
predsednika KZS za sprejem v članstvo KZS - Klub borilnih veščin Fight Club Shony. 

 
Sklep št. 1 KS 18/2020: 

 
IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejme: 

 

Klub borilnih veščin Fight Club Shony 
 

Pogoji za polnopravno članstvo v KZS: 
 

Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo, mora plačati pristopnino v višini 350,00 EUR in članarino za leto 

2021 v višini 350,00 EUR ter predložiti pisno vlogo s pristopno izjavo, v kateri izjavi: 

• da sprejema in bo spoštovalo statut in druge splošne akte Zveze; 

• da priznava Zvezo kot osrednjo in nacionalno panožno športno zvezo na področju karateja; 

• da bo morebitne spore reševalo na miren način. 
 

Vlogi za vključitev v članstvo je potrebno priložiti: 

• potrdilo o registraciji društva, matično in davčno številko, podatke o zastopniku društva in 
dokazilo o plačilu pristopnine in članarine. 

 
Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS, 3 člani VZDRŽANI. Sklep je sprejet. 

 

 
Zapisnik 2. redne seje IO KZS, ki je bila v četrtek, 4. marca 2021 ob 18.00 uri – on line ZOOM. 

 
Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Marko Mitrović, Blaž Žibret 

(telefonsko) in Samo Jurhar (sekretar). 

Na online seji je prisotnih 5 članov IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 
 

Na sejo je bilo vabljeno vodstvo SZTK. Prisotni: Marko Mitrović, Roman Pavlovič, Gorazd Praprotnik, 
Iztok Malačič, Almin Gorinjac in Luka Bajda. 

 
 

Ad. 1: 

Na vodstvo KZS je prispel PREDLOG ZA SPREJEM Slovenske zveze tradicionalnega karateja v 

Karate zvezo Slovenije, Nacionalno panožno športno zvezo na podlagi pisma o nameri, z dne 8.12.2020. 

Organizacija SZTK izpolnjuje vse pogoje za včlanitev. Pristopnina in članarina sta plačani. 
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Sklep št. 1 RS 02/2021: 

 
IO KZS potrdi sklep, da se v članstvo Karate zveze Slovenije sprejme: 

 
Slovenska zveza tradicionalnega karateja. 

 

Pogoji za polnopravno članstvo v KZS: 
 

Društvo, klub ali organizacija, ki se želi včlaniti v Zvezo, mora plačati pristopnino v višini 350,00 EUR 
in članarino za leto 2021 v višini 350,00 EUR ter predložiti pisno vlogo s pristopno izjavo, v kateri 

izjavi: 

• da sprejema in bo spoštovalo statut in druge splošne akte Zveze; 

• da priznava Zvezo kot osrednjo in nacionalno panožno športno zvezo na področju karateja; 

• da bo morebitne spore reševalo na miren način. 

 
Vlogi za vključitev v članstvo je potrebno priložiti: 

• potrdilo o registraciji društva, matično in davčno številko, podatke o zastopniku društva in 

dokazilo o plačilu pristopnine in članarine. 
 

 
Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, PROTI 0. Sklep je sprejet. 
 
 

 

Samo Jurhar 

Sekretar KZS 
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