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PRITOŽBA 
zoper sklep IO KZS 

Spoštovani. 

Izvršni odbor (v nadaljevanju: IO) Karate zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS) je na svoji seji 5. redni
seji dne 8.12.2021 med drugimi sprejel Sklep št. 8 RS 05/2021 (v nadaljevanju: Sklep), s katerim je
potrdil trenutni seznam reprezentance za Evropsko prvenstvo za kadete, mladince in U21 v Pragi 2022,
kot je le-ta naveden v Seznamu reprezentanc za EP Češka 2022 (v nadaljevanju: Seznam). 

V  zvezi  z  zgoraj  navedenim  Seznamom  smo  dne  10.1.2022  na  naše  zaprosilo  od  Karate  zveze
Slovenije  (v  nadaljevanju:  KZS)  prejeli  ODGOVOR IN POJASNILO NA VPRAŠANJE KK KRANJ (v
nadaljevanju: Odgovor) ter pravni podlagi, na katerih temeljita Seznam in Odgovor, t.j.  PRAVILNIK O
IZBORU  REPREZENTANCE  Karate  zveza  Slovenije  z  dne  8.10.2022  (v  nadaljevanju:  Pravilnik  o
izboru)  in  PLAN  DELA  ZA  KADETSKO,  MLADINSKO  IN  U21  REPREZENTANCO  MEP  PRAGA
ČEŠKA, 4-6.2.2022 JUNIJ 2021-FEBRUAR 2022 z dne 25.8.2021 (v nadaljevanju: Plan dela). 

Po pregledu zgoraj navedenih listin, na katerih temeljita Seznam in Sklep, predlagamo, da IO
KZS, iz razlogov, ki so pojasnjeni v nadaljevanju, Sklep odpravi po lastni odločitvi, v kolikor pa
tega ne bo storil, pa to pisanje šteje kot pritožbo zoper Sklep, vse iz spodaj navedenih razlogov,
zaradi  katerih  je napadeni  Sklep,  in  v njem vsebovana odločitev  o izboru  reprezentantov po
Seznamu, tako v pravnem, kot v strokovnem smislu nepravilen.  
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1. UPORABA PRAVILNIKA

Seznam temelji na pravnem aktu KZS, ki v času oblikovanja Seznama in potrditve le-tega s strani IO
KZS,  sploh  ni  bil  v  veljavi.  Pravni  akt,  ki  bi  moral  biti  podlaga za oblikovanje  Seznama je  namreč
PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS, ki ga je na svoji seji dne 20.1.2021 sprejel IO KZS,
kot je to razvidno iz spodnjega ZAPISNIKA Številka: 2021/IO KZS/RS 01. Pravilnik se nahaja na: 

https://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-05-PRAVILNIK-O-IZBORU-
REPREZENTANCE.pdf

Namesto  zgoraj  navedenega pravilnika,  ki  je  bil  sprejet  v  januarju  2021,  iz  pojasnila  KzR v  e-mail
sporočilu  Od:  KzR  Za:  jaka@sarabon.si z  dne  10.1.2022  ob  12:48  uri,  izhaja,  da  je  bil  Seznam
oblikovan na podlagi PRAVILNIKA O IZBORU REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021. Ta pravilnik
ni veljaven, saj ga IO KZS nikdar ni sprejel !

Kot to povsem jasno izhaja iz ZAPISNIK 4. redne seje IO KZS z dne 9.10.2021, je IO KZS na seji dne
5.10.2021 sprejel  Sklep št.  3  RS 04/2021,  da: ’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.’  Iz navedenega je povsem jasno, da IO
KZS  na  seji  dne  5.10.2021  ni  sprejel  PRAVILNIKA  O  IZBORU  REPREZENTANCE  KZS  z  dne
8.10.2021 (glede na to, da je bila seja IO KZS dne 5.10.2021, pravilnik pa je z dne 8.10.2021 bi bilo to
povsem nemogoče že z vidika naravnega teka časa, saj le-ta teče zgolj naprej). 
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IZSEK ZAPISNIKA 4. redne seje IO KZS, ki je bila dne 5.10.2021  

Šele na naslednji seji IO KZS, ki je bila dne 8.12.2021, kot to izhaja iz listine ZAPISNIK 5. redne seje IO
KZS,  Številka:  2021/IO  KZS/RS  05  z  dne  13.12.2021,  je  IO  KZS  sprejel  PRAVILNIK  O  IZBORU
REPREZENTANCE KZS z dne 8.12.2021 (Sklep št. 9 RS 05/2021). 

IZSEK ZAPISNIKA 5. redne seje IO KZS, ki je bila dne 8.12.2021 – Sklep št. 9

Neposredno pred tem, ko je IO KZS sprejel gornji Sklep št. 9, je sprejel Sklep št. 8, s katerim je potrdil
Seznam.  V času, ko je bil Seznam s strani IO KZS že potrjen, pravila izbora po katerih je bil narejen
Seznam, sploh še niso bila sprejeta s strani IO KZS, posledično pa seveda tudi ne veljavna!
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IZSEK ZAPISNIKA 5. redne seje IO KZS, ki je bila dne 8.12.2021 – Sklep št. 8
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Upoštevaje, da je bil zgoraj navedeni Sklep št. 9 RS 05/2021, s katerim je bil sprejet Pravilnik, sprejet za
Sklepom št. 8 RS 05/2021, s katerim je bil potrjen Seznam, je popolnoma evidentno, da niti na tej seji IO
KZS  sprejeti  akti  (to  so  PRAVILNIK  O  REPREZENTANCI,  KATEGORIZACIJA  KARATE
REPREZENTANCE SLOVENIJE in PRAVILA TOČKOVANJA ZA IZBOR REPREZENTANCE) ne smejo
biti podlaga za izbor reprezentance. V kolikor bi bili, bi IO KZS namreč kršil ne le načelo zakonitosti, po
katerem so organi KZS dolžni voditi postopek in pri svojih odločitvah upoštevati zgolj predpise, veljavne
v času odločanja, in ne predpisov, ki začnejo veljati  šele po sprejemu odločitve, temveč tudi načelo
prepovedi retroaktivnosti, po kateri zakoni zgolj izjemoma, podzakonski akti pa nikdar, ne morejo imeti
učinka  za  nazaj  (tako  tudi  OdlUS IV,  72,  U-I-48/95),  seveda  pa  tudi  svoja  lastna  pravila,  saj   vsi
PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS določajo (in so določali), da se kriteriji izbora, ko jih
enkrat odobri IO KZS, v tekočem letu ne smejo  spreminjati! Zato tudi če bi bil  PRAVILNIK O IZBORU
REPREZENTANCE KZS z dne 8.10.2021 sprejet in veljaven, še pred sprejemom Seznama, bi bil izbor
reprezentantov po takšnem pravilniku v nasprotju z načelom zakonitosti, v nasprotju z načelom pravne
varnosti in v nasprotju s pravnimi akti KZS, saj bi bil izveden po pravilniku, s katerim so kriteriji izbora
postavljeni oziroma spremenjeni v samem zaključku leta (in izbornega ciklusa). Kot navedeno zgoraj je
PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE KZS, ki bi moral biti uporabljen pri oblikovanju Seznama,
pravilnik, ki ga je IO KZS sprejel in potrdil na svoji 1. redni seji 20.1.2021. 

Ker sta iz zgoraj navedenih razlogov  tako Sklep št.  8 RS 05/2021 z dne 8.12.2021, kot Seznam
reprezentanc  za  EP  Češka  2022,  obremenjena  tako  s  procesnimi,  kot  z  materialnopravnimi
kršitvami ter kot taka nepravilna,  predlagamo, da IO KZS oba odpravi in v nadaljevanju izbor
reprezentantovKZS  za  MEP  2022  opravi  v  skladu  z  določbami  PRAVILNIKA  O  IZBORU
REPREZENTANCE KZS, kot je bil sprejet s strani IO KZS dne 20.1.2021 in je bil v veljavi tako v
času objave Plana dela, torej na dan 27.8.2021, kot v času oblikovanja Seznama. 

2. TOČKOVANJE  

Karate klub Kranj ima konkretni interes zgolj glede tistega dela Seznama in Sklepa, ki se nanaša na
izbor  oziroma  potrditev  izbora  tekmovalke,  ki  bo  na  MEP  2022  zastopala  KZS  v  kategoriji  kata
posamično mladinke. 

2.a.) TOČKOVANJE LEA KOBAL PAHOR 

Kot izhaja iz Seznama je bila v tej kategoriji v reprezentanco izbrana Lea Kobal Pahor, točkovana z 51
točkami in sicer po posameznih kriterijih kot izhaja iz: 

Na  podlagi  nam  dostopnih  podatkov  smo  preverili  pravilnost  točkovanja  in  ugotovili,  da
seštevek točk pri  Lei Kobal Pahor ni pravilen,  saj bi bil  pravilen seštevek točk pri Lei  Kobal
Pahor 50,5 točk in ne 51,0 točk.
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Obrazložitev: 

Podatki  o  udeležbi  na  kontrolnih  tekmah  in  rezultatih  testiranja  nam niso  dostopni,  zato  pravilnosti
števila točk po teh dveh kriterijih ne moremo preveriti, lahko le zaupamo, da so pravilni, vseeno pa IO
KZS predlagamo, da jih ponovno preveri. 

Zagotovo pa ni pravilen seštevek točk po kriteriju Izborne tekme. Po tem kriteriju Lea Kobal Pahor ni
zbrala 24 točk, kot je to navedeno v Seznamu, pač pa 23,5 točk in sicer: 

• 8,5 točk na Ljubljana Open = 6 točk za 2. mesto in 2,5 točk za skupaj 5 premaganih tekmovalk
in sicer je v1. Krogu premagala 2 tekmovalki / v 2. krogu je premagala 3. tekmovalke/ v 3. krogu
ni premagala nobene tekmovalke, kot je razvidno iz https://e-karate.si/si/draw/single/172/0

• 8,0 točk na Državno prvenstvo do 21 let = 6 točk za 2. mesto in 2,0 točk za skupaj premagane 4
tekmovalke in sicer je v 1. krogu premagala 4 tekmovalke / v 2. krogu ni premagala nobene
tekmovalke, kot je razvidno na https://e-karate.si/si/draw/single/161/0
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• 7,0 točk na Karate Croatia  Open za skupaj premaganih 14 tekmovalk in sicer je v 1. krogu
premagala 9 tekmovalk / v 2. krogu je premagala 5 tekmovalk / v 3. krogu ni premagala nobene
tekmovalke, kot je razvidno na 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php  ?                     
active_menu=calendar&vernr=6134&ver_info_action=catauslist#a_eventheadend

1. krog

2. krog

3. krog

Iz zgoraj navedenega jasno izhaja, da pravilen seštevek točk pri Lei Kobal ne znaša 51,0 točk,
pač pa 50,5 točk. 
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2.a.) TOČKOVANJE LANA TISA NADIŽAR 

Kot izhaja iz Odgovora je bila v isti kategoriji Lana Tisa Nadižar točkovana s 46 točkami in sicer: 

Na  podlagi  nam  dostopnih  podatkov  smo  preverili  pravilnost  točkovanja  in  ugotovili,  da
seštevek točk pri  Lani Tisi Nadižar ni pravilen,  saj  bi bil  pravilen seštevek točk pri  Lani  Tisi
Nadižar 51,0 točk in ne 46,0 točk. 

Obrazložitev: 

Pri Lani Tisi Nadižar je točkovanje napačno po kriteriju WKF RANG, po katerem je Lani Tisi Nadižar
upoštevano zgolj 5 in ne 10 točk. PRAVILNIK O IZBORU REPREZENTANCE  Karate zveze Slovenije,
ki ga je IO KZS sprejel in potrdil na 1. redni seji IO KZS dne 20.1.2021 in je bil v veljavi za celotno leto
2021 ter bi moral biti uporabljen za sestavo seznama reprezentantov KZS za MEP 2022, v točki 1.1.1.
jasno določa: 

Lana Tisa Nadižar je bila v času oblikovanja Seznama uvrščena na 48. mesto, kar pomeni, da bi
morala biti po kriteriju WKF RANG točkovana z 10 točkami, to pa nadalje pomeni, da pravilen
seštevek točk pri Lani Tisi Nadižar znaša 51,0 točk.
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Nenazadnje ne moremo mimo tega, da jasno povemo, da bi s tem, če bi za nastop na MEP 2022 v
kategoriji  kata posamično mladinke izbrali  katerokoli drugo kandidatko kot Lano Tiso Nadižar,  izbrali
slabšo kandidatko. 

Lana Tisa Nadižar je na WKF rang lestvici  v kategoriji Junior Kata Female uvrščena na 37. mesto, kar
je daleč nad vsemi ostalimi slovenskimi tekmovalkami v tej kategoriji. Trenutno izbrana kandidatka je na
primer  na 217. mestu med skupno 265. uvrščenimi. (vir: https://www.wkf.net/ranking)

Lana  Tisa  Nadižar  se  je  na  vseh  izbirnih  in  kontrolnih  tekmah  uvrstila  višje  od  vseh  slovenskih
tekmovalk, vključno s trenutno izbrano tekmovalko (z izjemo BP, na katerem sta obe zasedli 5. mesto).
Tako je na Budapest Open – Lana osvojila 5. mesto, izbrana kandidatka pa zadnje mesto v svoji prvi
kvalifikacijski  skupini;  na DP U21 – je  Lana osvojila  1.  mesto,  izbrana kandidatka  pa  2.  mesto;  na
Ljubljana Open – je Lana je osvojila 1. mesto, izbrana kandidatka pa 2. mesto. Na kontrolni tekmi –
Kranj Open – je Lana osvojila 2. mesto, izbrana kandidatka 3. mesto. 

Lana  je  bila  uspešnejša  tudi  v  vseh  neposredniih  (H2H)  medsebojnih  dvobojih,  v  katerih  sta  se
tekmovalki med seboj neposredno pomerili (DP U21 in Ljubljana Open). 

Iz  zgoraj  prikazanega je jasno,  da je Lana v kategoriji  Junior Kata Female trenutno daleč  najboljša
tekmovalka KZS. In to kljub manjku, ki ga nedvomno ima na področju telesne pripravljenosti. Verjetno
pa  se  strinjamo,  da  se  da  ta  manjko  precej  lažje  nadoknaditi,  kot  ostale  elemente,  ki  vplivajo  na
uspešnost nastopa na tekmovanju v katah. To nenazadnje dokazuje tudi njen nastop na WKF Youth
League Venice  2021,  na kateri  je  osvojila  7.  mesto  med 96 tekmovalkami  iz  vsega sveta.  Na tem
tekmovanju je  nastopila  9.12.2021,  torej  neposredno po testiranju,  ki  ga je  morala na zahtevo KzR
povsem nepričakovano,  napovedano pa vsega štiri dni  prej,  v sredini  tekmovalnega ciklusa, opraviti
4.12.2021 in na katerem je dosegla 0 točk po tem kriteriju točkovanja. Medtem ko je rezultat testiranja
Kzr  pri  točkovanju  upoštevala,  pa  uspeha  na  YL  v  nobenem smislu  ni  upoštevala,  celo  več,  tega
tekmovanja niti ni uvrstila vsaj med kontrolne, če že ne med izborne tekme po Planu dela. Kot da ni šlo
tako po številčnosti, kot po kvaliteti, za najmočnejšo tekmo, ki je bila v okviru WKF izvedena v letu 2021.

Ker sta iz razlogov, ki so navedeni v točkah 1. in 2., tako Sklep št. 8 RS 05/2021 z dne 8.12.2021,
kot Seznam reprezentanc za EP Češka 2022, tako procesno kot materialnopravno nepravilna,
poleg  tega  pa  temeljita  tudi  na  zmotno  ugotovljenem  dejanskem  stanju,  Karate  klub  Kranj
predlaga, da IO KZS čimprej, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema tega predloga, odpravi tako
Sklep št.  8 RS 05/2021 kot Seznam reprezentanc za EP Češka 2022, oba z dne 8.12.2021, oba v
tistem delu, v katerem je izveden izbor reprezentantke v kategoriji  kata posamično mladinke,
nato pa v isti kategoriji izbereta v reprezentanco KZS za MEP 2022 Lano Tiso Nadižar. 

Podrejeno, v kolikor IO KZS Sklepa št. 8 RS 05/2021 z dne 8.12.2021 in Seznama reprezentanc za
EP Češka 2022 z istega dne v napadene delu ne bi odpravil in nadomestil z novim sklepom IO
KZS in na seznam reprezentantov KZS za MEP 2022 v kategoriji kata posamično mladinke ne bi
izbral Lane Tise Nadižar,  Karate klub Kranj  to vlogo vlaga kot pritožbo zoper  Sklep št.  8 RS
05/2021  z  dne  8.12.2021  in  pritožbo  zoper  Seznam  reprezentanc  za  EP  Češka  2022  z  dne
8.12.2021. Ker v skladu z Zakonom o Društvih, o odločitvah organov KZS odloča skupščina, naj
KZS  z  vloženo  pritožbo  pravočasno  seznani  vse  člane  Karate  zveze  Slovenije,  odločanje  o
pritožbi pa uvrsti na dnevni red skupščine Karate zveze Slovenije, razpisane za dne 16.3.2022. 
 

S spoštovanjem. 

Karate Klub Kranj, 
Jaka Šarabon, predsednik 
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