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KARATE KLUB KRANJ 
Partizanska cesta 28 
4000 Kranj 
 
 
 
ZADEVA: Predlog za odpravo sklepa IO KZS oz. podrejeno pritožba zoper sklep IO KZS - odgovor 
 
Spoštovani, 
 
na Karate zvezi Slovenije smo prejeli dopis predlagatelja KK Kranj z dne 28.1.2022, v katerem je v okviru 
1. točke dopisa podana ugotovitev, da sta tako Sklep št. 8 RS 05/2021, sprejet na 5. redni seji IO KZS z 
dne 8.12.2021 (Sklep), kot Seznam reprezentanc za MEP Češka 2022 (Seznam), tako procesno kot 
materialnopravno nepravilna ter temeljita na zmotno ugotovljenem dejanskem stanju, zato je podan 
predlog, da IO KZS odpravi tako Sklep št. 8 RS 05/2021 kot Seznam reprezentanc za MEP Češka 2022 v 
tistem delu, v katerem je izveden izbor reprezentantke v kategoriji kata posamično mladinke, nato pa 
v isti kategoriji izbere Lano Tiso Nadižar v reprezentanco KZS za MEP 2022.  
 
Kot je v dopisu pojasnjeno, naj bi Seznam temeljil na pravnem aktu KZS - PRAVILNIKU O IZBORU 
REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021, ki v času oblikovanja Seznama in potrditve le-tega s strani IO 
KZS, sploh ni bil v veljavi, saj ga IO KZS nikdar ni sprejel. Pravni akt, ki bi moral biti podlaga za 
oblikovanje Seznama je PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS, ki ga je sprejel IO KZS na seji dne 
20.1.2021. Hkrati predlagatelj navaja, da podlaga za izbor reprezentance tudi ne smejo biti akti, ki jih 
je IO KZS sprejel na 5. redni seji IO KZS z dne 8.12.2021 (PRAVILNIK O REPREZENTANCI, 
KATEGORIZACIJA KARATE REPREZENTANCE SLOVENIJE in PRAVILA TOČKOVANJA ZA IZBOR 
REPREZENTANCE), saj je bil sklep o potrditvi teh aktov - Sklep št. 9 RS 05/2021, sprejet za Sklepom št. 
8 RS 05/2021, s katerim je bil potrjen Seznam, v nasprotnem primeru bi namreč IO KZS kršil ne le 
načelo zakonitosti temveč tudi načelo prepovedi retroaktivnosti. 
 
V okviru 2. točke dopisa predlagatelj ugotavlja, da seštevek točk pri Lei Kobal Pahor ni pravilen, saj bi 
bil pravilen seštevek 50,5 točk in ne 51,0 točk. Kot navaja, seštevek točk ni pravilen po kriteriju Izborne 
tekme, saj je po tem kriteriju zbrala 23,5 točk in ne 24 točk, kot je to navedeno v Seznamu. Hkrati 
predlagatelj ugotavlja, da seštevek točk ni pravilen tudi pri Lani Tisi Nadižar saj bi bil pravilen seštevek 
51,0 točk in ne 46,0 točk. Kot navaja je točkovanje napačno po kriteriju WKF RANG, po katerem je 
upoštevano zgolj 5 in ne 10 točk, saj je bila Lana Tisa Nadižar v času oblikovanja Seznama uvrščena na 
48. mesto. 
 
Ugotovitve predlagatelja so tako v okviru 1. točke kot tudi 2. točke dopisa napačne in jih je kot take 
potrebno zavrniti. 
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Kot je razvidno iz Zapisnika 5. redne seje IO KZS z dne 8.12.2021 pod točko Ad. 6. je Komisija za 
reprezentance (KzR) v potrditev na IO KZS predložila s strani KzR dne 30.11.2021 soglasno potrjen 
seznam potnikov za mladinsko evropsko prvenstvo v karateju v Pragi (MEP), ki ga je IO KZS potrdil v 
okviru Sklepa št. 8 RS 05/2021 z dne 8.12.2021. Tako v času izbora kot potrditve seznama potnikov za 
MEP s strani KzR kot tudi v času sprejema Sklepa št. 8 RS 05/2021, je bil v veljavi PRAVILNIK O IZBORU 
REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021, ki ga je IO KZS potrdil na 12. korespondenčni seji IO z dne 
11.10.2021, in sicer v okviru Sklepa št. 2 KS 12/2021, ki se glasi: »IO KZS sprejme sklep, da se potrdi 
PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021.«, kar je tudi javno objavljeno na spletni 
strani KZS (https://www.karate-zveza.si/zapisniki-io-kzs-2021-korespondencni/). Kot je sicer 
predlagatelj že sam ugotovil, je bil predmetni pravilnik preverjen in usklajen ter predložen v potrditev 
na podlagi Sklepa št. 3 RS 04/2021 sprejetega na 4. redni seji IO KZS z dne 5.10.2021, ki med drugim 
določa: »Sekretar KZS, Samo Jurhar, in trenerja KZS, Tjaša Bertoncelj in Matija Matijević, preverijo in 
uskladijo pogoje za uvrstitev v reprezentance KZS. Pogoje potrdi IO KZS na prvi naslednji 
korespondenčni seji IO KZS.« Ob tem je potrebno poudariti, da je ključna sprememba v pravilniku z 
dne 8.10.2021, znižanje točk pri normi za nastop na velikem tekmovanju, v okviru tč. 4 tega pravilnika. 
Za nastop na Mladinskem evropskem prvenstvu je bil s spremembo določen prag 45 točk, namesto 
prej veljavnih 55 točk, s čimer se je (zaradi posledic, ki so nastale v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni 
COVID-19) zasledoval cilj, da se nastop omogoči čim širšemu naboru tekmovalcev. Glede na to, da je 
bila sprememba pravilnika izjemoma izvedena iz navedenih utemeljenih razlogov in izključno v korist 
vseh tekmovalcev oz. kandidatov za nastop na MEP, samo dejstvo, da je bilo to narejeno med tekočim 
letom, vsekakor ne more biti kakorkoli sporno. 
 
Glede seštevka točk pri Lei Kobal Pahor in pri Lani Tisi Nadižar je KzR dne 1.2.2022 opravila ponovni 
pregled oz. evalvacijo dodeljenih točk ter primerjavo med navedenima tekmovalkama in ugotovila, da 
so bile dosežene točke obema tekmovalkama pravilno dodeljene in sicer Lei Kobal Pahor 51 točk in 
Lani Tisi Nadižar 46 točk, kot je razvidno iz priloženega pojasnila KzR.  
 
Kot je razvidno iz pojasnila KzR, je bila tekmovalka v merodajnem času za dodelitev točk glede uvrstitve 
na WKF lestvici, to je na dan 30.12.2020 (kar je splošno veljaven in za vse tekmovalce merodajen 
presečni datum), uvrščena na 58. mesto, kar pomeni, da ji je bilo za ta kriterij dodeljeno ustrezno 
število 5 točk. Ob tem je potrebno dodati še, da je iz pregleda točkovanja po ostalih posameznih 
kriterijih razvidno, da je tekmovalka Lana Tisa Nadižar pri kriteriju Prisotnost na pripravah in pri 
kriteriju Testiranje telesne pripravljenosti, dosegla 0 točk, tekmovalka Lea Kobal Pahor pa je pri 
navedenih kriterijih dosegla 5 oziroma 10 točk.  
 
Doseganje ustreznega števila točk pri kriteriju Prisotnost na pripravah in pri kriteriju Testiranje telesne 
pripravljenosti je ključnega pomena za izbor oz. potrditev posamezne tekmovalke za nastop na MEP, 
saj je v PRAVILNIKU O IZBORU REPREZENTANCE KZS (identično tako v sprejetem dne 8.10.2021 kot v 
sprejetem dne 20.1.2021) jasno določeno: 
- v okviru točke 1.2.: »V kolikor je ocena telesne pripravljenosti kandidata negativna (ne dosega 50% 
normiranih rezultatov testov) ne more nastopati za državno reprezentanco na EP in SP.«  
- v okviru točke 1.4.: »V kolikor tekmovalec nima vsaj 50% udeležbe na pripravah in treningih 
reprezentance ne more nastopati za državno reprezentanco na EP in SP.«. 
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Glede na dejstvo, da je tekmovalka Lana Tisa Nadižar pri obeh navedenih kriterijih dosegla 0 točk, to 
torej pomeni, da tudi v primeru, če bi pri kriteriju uvrstitve na WKF lestvici zbrala 10 točk (ki jih sicer 
kot je že bilo pojasnjeno ni zbrala) in bi po skupnem številu zbranih točk presegla število točk, ki jih je 
zbrala tekmovalka Lea Kobal Pahor (kar se sicer kot je že bilo pojasnjeno ni zgodilo), še vedno ne bi 
mogla biti izbrana in potrjena v reprezentanco KZS za nastop na MEP v Pragi, saj bi bilo to v nasprotju 
z določili točk 1.2. in 1.4. navedenega pravilnika. 
 
Na podlagi vsega navedenega je potrebno zaključiti, da sta tako Sklep št. 8 RS 05/2021, sprejet na 5. 
redni seji IO KZS z dne 8.12.2021, kot tudi Seznam reprezentanc za MEP Češka 2022, in sicer tako v 
delu, v katerem je izveden izbor reprezentantke v kategoriji kata posamično mladinke, kot tudi v celoti, 
pravilno in veljavno sprejeta, zato se predlog KK Kranj, zavrne kot neutemeljen. 
 
 
Športni pozdrav, 
 

Rok Jeram 
Predsednik Pravne komisije 

 
 
 
 
 
Priloge: 

- PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021 
- Pregled in primerjava KzR z dne 1.2.2022 
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