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Z A P I S N I K 

 

5.redne seje NO KZS, ki je bila v torek, dne 2.03.2021. Prvi del seje s pričetkom ob 7.15 uri v 

poslovnih prostorih Zavarovanja Špolarič d.o.o. Jadranska cesta 25, Maribor in nadaljevanje ob 9.00 

uri v pisarni KZS v Žalcu, Velenjska c. 12 z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:  

 

1- Pregled finančno materialnega poslovanja KZS za leto 2020 
2- Razno   

 

Prisotni: g. Zoran Špolarič, g. Anton Rožman, g. Franc König  

Vabljeni:g. Borut Strojin, predsednik KZS ( opravičeno odsoten ) ga. Romana Jurhar, predstavnica 

računovodskega servisa SARSA, g. Samo Jurhar, sekretar KZS.  

Ad1 

Predsednik NO, g. Zoran Špolarič prične sestanek, pozdravi prisotna ter predlaga dnevni red, ki je 

soglasno sprejet. 

Dejavnosti KZS so bile v letu 2020 močno okrnjene zaradi pandemije COVID-19. 

Sekretak KZS g. Samo Jurhar nas je po elektronski pošti sprotno obveščal o dopisih, prejetih s strani 

OKS, ki so bili naslovljeni na KZS in vezani na aktualnosti v vzvezi s pandemijo COVID-19. Prejemali 

smo tudi elektronsko pošto o aktivnostih IO KZS. 

Drugi del 5. seje pričnemo ob 9.00h v pisarni KZS v Žalcu. 

Predsednik NO, pozdravi prisotna ga. in g. Jurhar.  

Zaradi odsotnosti g. Strojina pričnemo s pregledom finančnega poslovanja KZS. Izpis finančnega 

poslovanja je pripravila ga. Jurhar in ga posredovala po pošti g. Špolariču. 

 

prihodki v letu 2020                                                                             246.859,30 € 

 odhodki v letu 2020                                                                            242.850,93 €                                                                                                                                                    

razlika                                                                                                      4.008,37€ 
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Prenesena sredstva iz leta 2019 na TRR  -12.205,08€ in 564,16€ gotovine v blagajni. Vpogled 

bančnega izpiska pove, da je bilo  na dan 31.12. 2020 na TRR, zveze  12.789,82€ finančnih sredstev v 

blagajni zveze na dan 31.12.2020 pa v znesku 76,07€.  

G. Špolarič predlaga, da se izračuna koeficient poslovanja za leto 2019 in 2020, da bo možna 

primerjava.  

Primerjava podatkov pokaže, da so se prihodki v 2020 z ozirom na leto 2019 zmanjšali za 38%. 

Odhodki so se pravtako zmanjšali  za 38,2%. Drastično znižanje prihodkov je posledica pandemije 

COVID-19. 

Koeficient med prihodki leta 2019 in 2020 znaša  0.62, med odhodki pa 0,618.  

KZS je v letu 2020  prejela 94.011,62,00€ sredstev s strani MŠŠ, kar pomeni povišanje sredstev v 

višini 30.933,62€  glede na leto 2019. 

KZS je v letu 2020 prejela 30.245,31€ sredstev s strani Fundacije za šport, kar pomeni povišanje 

sredstev v višini 8.323,86€.  

Nominalno povišanje sredstev s srtani MŠŠ in Fundacije za šport je v višini 39.257,48€. 

KZS je v letu 2020 prejela dotacije s strani: 

 Olimpijskega komiteja Slovenije ( Tokiyo )  8.212,91€ 

V nadaljevanju NO pristopi k pregledu kontnih kartic naključno izbranih poslovnih dogodkov: 

1. Poslovni dogodek pod št. 359 z dne 12.12.2020 izkazuje plačilo nabave pisarniškega 
materiala v znesku 300,15€. brez DDV. Dokument je ustrezno opremljen. 

2. Poslovni dogodek pod št. 252 z dne 9.9.2020 izkazuje nakup pokalov v znesku 1.059,00€. 
Dokument je ustrezno opremljen. 

3. Poslovni dogodek pod št. 93 z dne 10.03.2020 izkazuje plačilo računa za prehrano IO v 
znesku 156,16€. Dokument je ustrezno opremljen. 

4. Poslovni dogodek z dne 30.06.2020 izkazuje izdatek po blagajni za hrano udeležencev 
sestanka KZS-ZKOS v znesku 88,90€. 

5. Poslovni dogodek z dne 06.02.2020 izkazuje zbir stroškov prehrane na Premier ligi v Parizu v 
znesku 382,25€. Dokument je ustrezno opremljen. 

6. Poslovni dogodek z dne 05.11.2020 izkazuje plačilo nabave zaščitnih sredstev ter testiranje 
reprezentantov v znesku 120,87€. Dokument je ustrezno opremljen. 
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7. Poslovni dogodek pod št. 219 z dne 12.08.2020 izkazuje nabavo pisarniškega materiala v 
znesku 368,58€. Postavka se prestavi na konto 4004. Dokument je ustrezno opremljen. 

8. Poslovni dogodek z dne 31.08.2020 izkazuje plačilo računa računovodskemu servisu v znesku 
950,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

9. Poslovni dogodek pod št. 328 z dne 31.10.2020 izkazuje plačilo računa računovodskemu 
servisu v znesku 950,00€ za opravljene mesečne storitve ter medletno podaljšanje limita v 
višini 15.000,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

10. Poslovni dogodek pod št. 249 z dne 08.09.2020 izkazuje plačilo najema telovadnice za DP v 
para karateju v znesku 1.200,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

11. Poslovni dogodek z dne 09.01.2020 izkazuje plačilo najema telovadnice za izobraževanje 
tehnične komisije v znesku 1.770,49€. Dokument je ustrezno opremljen. 

12. Poslovni dogodek z dne 24.02.2020 izkazuje plačilo organiziranja prireditve Naj karateist in 
pokalni zmagovalci organizatorju D4 Tomaž Deberšek s.p. v znesku 1.595,05€. Dokument je 
ustrezno opremljen. 

13. Poslovni dogodek pod št. 130 z dne 28.04.2020 izkazuje plačilo Jurhar Sari za študentsko delo 
pri pripravi kategorizacij v znesku 106,50€. Dokument je ustrezno opremljen. 

14. Poslovni dogodek pod št. 156 z dne 01.06.2020 izkazuje plačilo mesečnega pavšala Jerneju 
Severju za vodenje Tehnične komisije v znesku 300,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

15. Poslovni dogodek pod št. 208 z dne 06.08.2020 izkazuje plačilo mesečnega vzdrževanja 
strežnika internetne strani Tomažu Deberšku D4 s.p. v znesku 250,00€. Dokument je 
ustrezno opremljen. 

16. Poslovni dogodek pod št. 273 z dne 02.10.2020 izkazuje plačilo Jerneju Severju za izvedbo 
licenčnega seminarja in mesečnega pavšala za vodenje TK v znesku 450,00€. Dokument je 
ustrezno opremljen. 

17. Poslovni dogodek pod št. 349 z dne 03.12.2020 izkazuje plačilo Tomažu Deberšku D4 s.p. za 
opravljeno delo v tekmovalni komisiji za leto 2020 v znesku 1.100,00€. Dokument je ustrezno 
opremljen. 

18. Poslovni dogodek pod št. 331 z dne 06.11.2020 izkazuje plačilo Sari Jurhar za študentsko delo 
pri kategorizaciji v znesku 241,40€. Dokument je ustrezno opremljen. 

19. Poslovni dogodek pod št. 373 z dne 12.10.2020 izkazuje plačilo fotokopiranja materiala za 
skupščino v znesku 195,00€. Dokument je ustrezno opremljen.  

20. Poslovni dogodek pod št. 037 z dne 13.02. izkazuje plačilo najema avtobusa za MEP v 
Budimpešti v znesku 1.384,83€. Dokument je ustrezno opremljen.  

21. Poslovni dogodek z dne 31.07.202 izkazuje plačilo zbira potnih stroškov za mesec julij 
predsedniku zveze Borutu Strojinu v znesku 281,82€. Dokument je ustrezno opremljen. 

22. Poslovni dogodek z dne 04.09.2020 izkazuje plačilo zbira potnih stroškov za julij in avgust 
Tjaši Bertoncelj v znesku 234,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

23. Poslovni dogodek z dne 20.03.2020 izkazuje plačilo za sojenje na DP za para karate karate 
klubu Kensei v znesku 225,40€. Dokument je ustrezno opremljen. 

24. Poslovni dogodek z dne 27.10.2020 izkazuje plačilo za sojenje na ekipnem DP v Ljutomeru 
Jeleni Mandič v znesku 104,50€. Dokument je ustrezno opremljen. 

25. Poslovni dogodek pod št. 284 z dne 10.07.2020 izkazuje plačilo za sojenje štirih sodnikov na 
1. pokalni tekmi karate klubu Limbuš v znesku 553,63€. Dokument je ustrezno opremljen. 
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26. Poslovni dogodek z dne 03.01.2020 izkazuje plačilo aranžmaja ob udeležbi na MEP v 
Budimpešti v znesku 7.908,95€. Dokument je ustrezno opremljen. 

27. Poslovni dogodek pod št. 228 z dne 26.08.2020 izkazuje plačilo stroškov priprav 
reprezentance v Postojni v znesku 2.766,76€. Dokument je ustrezno opremljen. 

28. Poslovni dogodek z dne 19.11.2020 izkazuje plačilo Igorju Prašnikarju za predavanje na 
trenerskem usposabljanju v znesku 236,49€. Dokument je ustrezno opremljen. 

29. Poslovni dogodek pod št. 200 z dne 18.07.2020 izkazuje plačilo Šircelj Petru karate klub Sokol 
za opravljeno delo pri usposabljanju trenerjev v znesku 1.014,40€. Dokument je ustrezno 
opremljen. 

30. Poslovni dogodek z dne 31.01.2020 izkazuje plačilo Boru Deraniju za predavanje na 
usposabljanju trenerjev v znesku 402,28€. Dokument je ustrezno opremljen. 

31. Poslovni dogodek z dne 07.03.2020 izkazuje plačilo aranžmaja za balkansko člansko 
prvenstvo v znesku 1720,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

32. Poslovni dogodek z dne 14.02.2020 izkazuje plačilo zbira računov  Damirju Vrbaniču za delo z 
mladinsko in člansko reprezentanco v znesku 1.675,80€. Dokument je ustrezno opremljen. 

33. Poslovni dogodek pod št. 139 z dne 05.05.2020 izkazuje plačilo Mihi Kovačiču za delo 
sekretarja komisije za reprezentance v znesku 487,50€. Dokument je ustrezno opremljen. 

34. Poslovni dogodek pod št. 235 z dne 01.09.2020 izkazuje plačilo Luki Deberšku za priprave in 
testiranje tekmovalcev v znesku 200,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

35. Poslovni dogodek pod št. 315 z dne 04.10.2020 izkazuje zbir plačil Mihi Kovačiču za delo 
sekretarja komisije za reprezentance v znesku 1.300,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

36. Poslovni dogodek z dne 12.10.2020 izkazuje plačilo za odvetniške storitve pri pripravi in 
vodenju skupščine v znesku 997,16€. Dokument je ustrezno opremljen. 

37. Poslovni dogodek pod št. 279 z dne 30.09.2020 izkazuje plačilo za delo sekretarja zveze za  
september v znesku 1.100,00€. Dokument je ustrezno opremljen. 

38. Poslovni dogodek z dne 31.10.2020 izkazuje plačilo treh trenerjev po pogodbah v znesku 
5.032,14€. Dokument je ustrezno opremljen- 

39. Poslovni dogodek pod št. 95 z dne 02.01.2020 izkazuje plačilo članarine WKF v znesku 
1.431,84€. Dokument je ustrezno opremljen. 

Kontna kartica za Tomaž Deberšek s.p. izkazuje izstavitev faktur v skupni vrednosti 13.135,92€. 

Zbir potnih nalogov g. Strojina predsednika KZS izkazuje plačilo potnih stroškov v letu 2020 v znesku 

2.780,94€. 

Po opravljenem naključnem pregledu NO ugotavlja, da so poslovno dogodki ustrezno opremljeni z 

računi in pripadajočo dokumentacijo. Zahvali se ga. Romani Jurhar za opravljeno delo. 

Prav tako se za sodelovanje zahvali sekretarju zveze g. Jurhar Samu. 

 

 

 

Ad2 
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V razpravi pod točko razno smo člani NO razpravljali o predlagani strategiji razvoja slovenskega 

karateja. 

Seja je bila zaključena ob 12.30h. 

 

 

Maribor; 09.03.2021 

 

 

 Zapisnikar: Franc Konig                                                       Predsednik NO: Zoran Špolarič 
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