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ZAPISNIK  

1. redne seje IO KZS, ki je bila v četrtek, 3. marca 2022 ob 18.00 uri v poslovni pisarni KZS v Žalcu. 

 
Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Marko Mitrović, Matjaž Cesar, Tomaž Deberšek, dr. Jernej Sever, 

Blaž Žibret,  in Rok Jeram. 
Prisotna še Samo Jurhar (sekretar) in Darko Zarić (SdK).  

Na seji je prisotnih 7 članov IO KZS. S tem je seja IO KZS sklepčna. 

 
Sejo je s pozdravom odprl in vodil predsednik KZS.  

 
Predlagan dnevni red: 

1. Marketing KZS 
2. Predstavitev NPŠŠ 

3. Poročilo in plan SdK 

4. Delo KzR 
5. Razno 

 
Ad. 1. 

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga spremembo dnevnega reda zaradi prisotnosti predsednika 

Sodniške komisije KZS, Darka Zarića. 
 

Sklep št. 1 RS 01/2022: 
Dnevni red: 

1. Poročilo in plan SdK 
2. Marketing KZS 

3. Predstavitev NPŠŠ 

4. Delo KzR 
5. Razno 

 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS - 7 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet. 
 

Ad. 2. 
Predsednik KZS predstavi in pojasni odločitev IO KZS, ki je dvakrat zavrnila poročilo in plan SdK.  

 
Sklepi 5. redne seje IO KZS z dne 8.12.2021 (sklep št. 1 RS 05/2021):  

 
Sklep št. 1 RS 05/2021: 
IO KZS sprejme sklep, da se zavrne predlagani vsebinski in finančni plan dela Sodniške komisije KZS. 
Prenovljeni plan mora vsebovati plan razvoja in sistemskega napredovanja sodnikov v komisiji. 
Finančni plan mora biti vezan na realizacijo v letu 2021. Pred oddajo plana v potrditev mora le-ta biti usklajen s 
predsednikom KZS, Borutom Strojinom. 
 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS - 5 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet. 
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in  

 
2. korespondenčne seje IO KZS z dne 4.2.2022 (sklepa št. 2 KS 2/2022 in 3 KS 2/2022): 

 
Sklep št.  2 KS 2/2022: 
IO KZS sprejme sklep, da IO KZS zavrne poročilo Sodniške komisije KZS za leto 2021 in nerealne zahteve SdK. 
KZS je v letu 2021 sofinancirala delo SdK v višini 8.696,24 EUR (kar predstavlja 70% plana). SdK je realizirala 
samo prihodke v višini 4.642,90 EUR (samo 71% zastavljenega plana). 
SdK nima preostalih sredstev za prenos v leto 2022. Popravljeno poročilo dostavi vodstvu KZS v roku 14 dni od 
objave zapisnika. 
 
Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS. VZDRŽANI 3 člani IO KZS. Sklep je sprejet. 
 
Sklep št.  3 KS 2/2022: 
IO KZS sprejme sklep, da IO KZS potrdi skupno financiranje Sodniške komisije KZS za leto 2022 v višini 9.000,00 
EUR (v letu 2021 – 8.696,24 EUR). SdK izvede rebalans plana 2022 in prilagodi delo komisije finančnim 
zmožnostim KZS. 
Popravljen plan dostavi vodstvu KZS v roku 14 dni od objave zapisnika. 
 
Sklep ZA potrdijo 4 člani IO KZS. VZDRŽANI 3 člani IO KZS. Sklep je sprejet. 

 
so objavljeni na internetni strani KZS. 

 

Ker je predsednik Sodniške komisije KZS, Darko Zarić, podal ugovor na zavrnitev poročila 2021 in plan 
dela komisije v letu 2022, je bil povabljen na sejo IO KZS, da pojasni svoje predloge. 

 
Darko Zarić: 

“Kar zadeva plan razvoja in sistemska napredovanja sodnikov v komisiji, moram opomniti, da Sodniška pravila to 

že definirajo, in sicer na zadnji strani objavljenih Sodniških pravil (stran 79). Glede na dejstvo, da je ta tematika 

zajeta v sodniških pravilih in objavljena na spletni strani KZS že od januarja 2021, smo bili v SdK prepričani, da je 

IO KZS s tem seznanjen. V sled tega zavračamo vse očitke, da SdK nima plana razvoja, kot tudi sistema 

napredovanja sodnikov. Plan dela SdK vsakoletno predvideva udeležbo novih sodnikov na mednarodnih 

seminarjih, vendar so za to potrebna finančna sredstva, ki nam jih pa IO KZS ne odobri. 

Nedopustno in povsem nerazumljivo je decembra 2021 zahtevati, da mora biti finančni plan SdK 2022 vezan na 
realizacijo 2021, med tem ko se IO KZS ne drži svojih sprejetih sklepov, in sicer v Sklepu 5 RS 1/2021 je bilo 
zapisano in sprejeto: 

»IO KZS delno potrdi vsebinski in finančni plan SdK za leto 2021.  
KZS je imela v letu 2020 skupaj 245.884,77  EUR prihodkov. 5% prihodkov KZS v letu 2020 znese 
12.294,20 EUR.  
IO KZS potrdi finančni plan SdK za leto 2021 v skupni višini 12.294,20 EUR (6.517,23 EUR neposredno 
iz dela SdK, razliko v višini 5.776,97 EUR sofinancira KZS).  
V kolikor se epidemija COVID 19 konča, IO KZS potrdi dodatna sredstva za delo SdK KZS.«  

 
Naj opomnim, da je bila 15.6.2021 epidemija uradno odpravljena, tekmovanja KZS pa so se po tem obdobju 
izvajala normalno, z izjemo privatnih mednarodnih turnirjev. Kljub temu IO KZS ni odobril nobenih dodatnih 
sredstev za SdK. Še več, kljub prošnji SdK naj se povrnejo materialni stroški za sojenje na SP Dubai, BP Reka in 
YL Benetke v skupnem znesku 2.560 €, je bilo to zavrnjeno pa čeprav nismo dosegli odobrenih sredstev 
financiranja t.j. 12.294,20 €, temveč zgolj 8.696,24 €, od katerih pa je tako 4.642,90 € lastnih sredstev SdK 
(seminarji, odvodi od taks ipd.). V sled tega pridemo do spoznanja, da je IO KZS sofinanciral SdK zgolj za razliko 
t.j. 4.053,34 €.  
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Če bi to predstavili bolj plastično, pomeni, da je v 2021 KZS za delovanje 10. mednarodnih sodnikov na ravni 
WKF, EKF in BKF namenilo 8.696,24 € oziroma povprečno 869,62 € na posameznega mednarodnega sodnika. 
Zahteve WKF so znane, za podaljševanje licenc ter možnost sojenja na EP in SP, je potrebno soditi na 4 WKF 
turnirjih (2x PL, 1x SA, 1x YL) na treh kontinentih. Za mednarodnega sodnika to predstavlja najmanj 16 delovnih 
dni (z EP in SP skupaj 30 dni). Na tem mestu vas prosim, da le delovne dni preračunate v dnevnice za tujino in 
precej hitro boste ugotovili, da se pavšalni izračun 869,62 € na posameznika ne izide, kaj šele, da bi se izvedlo 
povračilo materialnih stroškov – letalske karte in hotel. Opomniti velja, da novih kandidatov za mednarodne 
sodnike še sploh nismo omenili, kajti zanje preprosto ni sredstev. In kot se večkrat vprašam, kdo od Slovencev 
bo še sploh sodil na mednarodni ravni, če si moramo sami financirati letalske karte, hotele, prehrano, transferje, 
proste delovni dni v službi, izpade dohodka ipd. Posledično ne morem razumeti zapisa IO KZS iz Sklepa št. 2 KS 
2/2022, da so zahteve SdK nerealne”. 
 
Borut Strojin:  

“IO KZS je seznanjen s financiranjem mednarodnih sodnikov s strani WKF (ki ga sploh NI) vendar je 

potrebno upoštevati dejstvo, da je KZS finančno zelo omejena. Posebej v času, ko nismo več 
Olimpijski šport. Sredstva FŠ, MIZŠ in OKS bodo v letu 2022 verjetno manjša do 50%”. 

 
V razpravo se vklučijo še preostali člani IO KZS. Postopoma je potrebno urediti dodatno sofinanciranje 

vseh komisij KZS z novo ustvarjenimi finančno/tekmovalnimi projekti. O predlogih, ki jih pripravijo vsi 

prisotni, bomo ponovno razpravljali tekom leta 2022. Zato se o poročilu in delu komisije SdK na 
tokratni seji ne glasuje. 

 
Ad. 3. 

Predsednik KZS prisotne seznani z novo marketinško ponudbo KZS in poda pregled marketinga v letu 

2021, ki je zaradi epidemije korona virusa povsem zastal. Letni sponzorji so v času epidemije prekinili 
sodelovanje s KZS. V letu 2022 smo v pogovorih za obnovitev in povišanje pogodb s sponzorji 

Generali, ELES in HIT Alpinea. 
Podpredsednik KZS, Marko Mitrović, in član IO KZS, Blaž Žibret, predstavita potecialne sponzorje v 

letu 2022. Višina/ponudba novih sponzorskih pogodb se giblje med 30.000 in 50.000 EUR. 
 

Ad. 4. 

Predsednik TeK, dr. Jernej Sever, je seznanil člane IO KZS s spremembami pravilnikov: 

• Prenovljen TEKMOVALNI PRAVILNIK KZS 

• PRAVILA O IZVEDBI TEKMOVANJ KZS 

• NABOR TEKMOVALNIH DISCIPLIN IN KATEGORIJ KZS (objavljen seznam tekmovalnih 
disciplin, ki mora biti usklajen z disciplinami, ki jih omogoča E-Karate) 

Priložil je tudi tudi nabor disciplin, ki spadajo v prvo skupino, OKS discipline (potrjeni Tekmovalni 
sistemi KZS za leto 2022 na OKS). Discipline iz druge skupine se bo na seznam dodalo naknadno.  

Priložil je tudi tudi predlog primera razpisa za šolska, regionalna tekmovanja, ki vključuje discipline iz 

1. in 2. skupine.  
Novi predlagani pravilnik sedaj določa izvedbo tekmovanj na 2 in 3 nivoju tekmovalnega sistema.  

Matjaž Cesar in Tomaž Deberšek sta podala pisne in ustne pripombe na predloge. Zaradi upoštevanja 
predlogov in pripomb se sodelujoči odločijo, da se določi rok za pripombe in čistopis do 14. marca 

2022. 
Čistopis pravilnikov se po tem roku obravnava in potrdi na IO KZS. 
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Ad. 5. 

Predsednik KZS člane IO KZS prisotne člane seznani s sklepi delovnega sestanka Predsednik KZS – 
Sekretar KZS - Komisija za reprezentance KZS z dne 10.2.2022: 

 
Na sestanku se je sprejelo sledeče:  
• Predsednik KZS je zadovoljen z ekipo zaposlenih in njihovim delom, povdaril pa je da je potrebno upoštevanje 
pogodbe KZS in pravilnika KZS. Da vse poteka v skladu s pogodbo in pravilnikom pa nadzoruje in korigira Peter 
Šircelj (predsednik komisije za reprezentance). Ekipa KzR mora delovati in sodelovati, v nasprotnem primeru ne 
bo uspehov.  
• Potrebno bo povečanje ekipe reprezentančnih trenerjev (dosedanji način bo potrebno spremeniti in 
razbremeniti Matijo Matijevića, saj je le-ta preobremenjen).  
• Na področju kat je potrebna pomoč dodatnega trenerja (Tjaša Bertoncelj, za Shito ryu potrebuje dodatnega 
trenerja). Potreben je premislek o potencialnem kandidatu za pomočnika trenerja.  
• Spremeniti oziroma pripraviti je potrebno nov predlog obrazca za mesečno poročilo ur zaposlenih v KZS 
(natančnejši opis opravljenega dela).  
• Potrjuje se delovni čas zaposlenih: Tjaša Bertoncelj (ponedeljek – petek, 09.00 – 13.00) in Matija Matijević 
(ponedeljek – petek, 10.00 – 12.00). 
• Luka Deberšek (selektor otroške reprezentance v borbah) in Sebastian Kantužer (reprezentančni trener – 
pomočnik), bosta na Youth Premier League Limassol opravljala WKF licenco (Kumite Coach, 2.stopnja), da v 
primeru pomanjkanja trenerjev imamo zagotovljene rezerve. Na Youth Premier League bosta po opravljenem 
licenciranju, opravljala tudi delo reprezentančnih trenerjev in poskrbela za prijavljene tekmovalce KZS, kateri 
bodo tam brez svojih klubskih trenerjev. V primeru, da bo možno opraviti WKF licenco preko e-learninga pa to 
storita preko spleta.  
• Predsednik KZS je potrdil odhod Slovenske delegacije na skupne priprave s Češko karate reprezentanco (11.-
13.3.2022, Česke Budejovice). Vodja odprave je Matija Matijević, dodatna dva trenerja pa Tjaša Bertoncelj in 
Sebastian Kantužer. Na Češko se članska in mlajša članska ekipa, z dodatno povabljenimi perspektivnimi mladinci 
odpravi v petek s tremi kombiji. Potne stroške in najem kombijev krije KZS, ostalo pa je strošek posameznika. 
Predsednik podpira tovrstva sodelovanja in spodbuja k sodelovanju z drugimi karate reprezentancami (Hrvaška, 
Srbija, Avstrija...).  
• Predsednik KZS je potrdil 11 potnikov na člansko Evropsko prvenstvo 2022 (Gaziantep, Turčija) in dva 
reprezentančna trenerja (za kate in borbe).  
• Matija Matijević in Tjaša Bertoncelj morata kot selektorja poskrbeti, da imajo vsi reprezentanti urejene osebne 
kartone: - osebni podatki: Ime in priimek, datum rojstva, karate klub in stil, teža, konfekcijska številka, številka 
noge, kartica ZZZS in emšo, - strokovni podatki (borbe): telesna priprava, tehnična priprava, taktična priprava, - 
strokovni podatki (kate): telesna priprava, tehnična priprava, tekmovalne kate, - tekmovalni uspehi (izborne 
tekme), - rezultati testiranj telesne pripravljenosti, - prisotnost na reprezentančnih pripravah, - uvrstitev na WKF 
Rang lestvico, - mnenje in ocena trenerja (pomanjkljivosti). 
• Tjaša Bertoncelj poskrbi vse potrebno za Evropske Univerzitetne igre (sestava dopisa, prijave). V primeru 
večjega števila interesentov bo KZS poskrbela, da bodo tekmovalci imeli na tekmovanju reprezentančnega 
trenerja. 
 

Člani IO se seznanijo s kratko analizo borbenih nastopov na državnem prvenstvu za člane na Polzeli, 

26.2.2022, ki jo je pripravil Sašo Vaš. 
Vsi prisotni se seznanijo z neprimernim obnašanjem, na članskem državnem prvenstvu, selektorja 

KZS, Matije Matijevića, in člana razširjenje reprezentance KZS, Mateja Goriška. Oba člana KK 
Ljubljana. Mateju Gorišku je bil izrečen SHIKKAKU s strani sodnikov. 

 
Sekretar KZS predstavi problematiko odhoda na EP za člane v Gaziatepu v Turčiji. Prejeli smo 

protestno pismo pogodbene potovalne agencije KZS (Bookingpoint) zaradi neodzivnosti in 

nesodelovanja pooblaščene agencije evropskega prvenstva Bunga Tur, ki je navedena v biltenu za 
urejanje rezervacij hotelskih namestitev pri Turški karate zvezi. 
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Predsednik KZS je predlagal naslednji sklep IO KZS: 

 
Sklep št. 2 RS 1/2022: 

IO KZS sprejme sklep, da se je potrdil 11 potnikov (kategorij) za člansko Evropsko prvenstvo 2022 
(Gaziantep, Turčija) in dva reprezentančna trenerja (za kate in borbe). Potrjene kategorije: 

Članice borbe: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg. 

Člani borbe: -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg. 
Kate moški, kate ženske. 

Vsi tekmovalci in tekmovalke v borbah bodo tudi člani ekip, ki bodo nastopile na EP. 
Vsem tekmovalcem z doseženo normo v kategoriji bo KZS 100% subvencionirala nastop na 

tekmovanju. Vsi ostali se subvencionirajo po veljavnih pravilnikih KZS. 
 

Sklep ZA potrdijo vsi člani IO KZS - 7 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet. 
 
Ad. 6. 

Predsednik tekmovalne komisije KZS, Tomaž Deberšek, prisotne opozori na problematiko prijav na 
tekme KZS (zamude, nepopolni podatki, tekmovalci brez veljavnih tekmovalnih licenc). 

 

Predsednik KZS je predlagal naslednji sklep IO KZS: 
 

Sklep št. 3 RS 1/2022: 
Vsi klubi KZS morajo registrirati (Tekmovalna licenca) svoje tekmovalce 8 dni pred tekmo. 

Vsi klubi KZS morajo prijaviti svoje tekmovalce na tekmovanje v koledarju KZS do torka v tednu 

tekmovanja. Po tem roku prijava na tekmovanje ne bo več možna. 
 

Sklep ZA potrdijo vsi člani IO KZS - 7 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet. 
 

Seja je bila zaključena ob 23.25 uri. 
 

 

Zapisnik sestavil: 
Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                   Predsednik KZS 
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