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Številka: 2022/IO KZS/RS 03 
Datum: 01. 06. 2022 
 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje IO KZS, ki je bila v sredo, 1. junija 2022 ob 18:00 v poslovni pisarni KZS v Žalcu. 
 
Prisotni člani IO KZS: Borut Strojin, Matjaž Cesar, Rok Jeram, Jernej Sever in Tomaž Deberšek. 
Opravičeno odsotni: Marko Mitrovič in Blaž Žibret. 
Zapisnikar: Branko Cimperman 
 
Na seji je prisotnih 5 članov IO KZS, s tem je seja sklepčna. 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Tekmovalni pravilnik KZS 2022 – dopolnitve 
2. Razno (odpoved Luka Deberšek, Naj karateist, SS NPŠŠ, Finance,..) 

 
Predsednik pozdravi prisotne in jim predstavi novega generalnega sekretarja Karate zveze Slovenije ter poda 
smernice nadaljnjega dela glavne pisarne. 
 

Ad. 1. 
Predsednik predstavi predlog spremembe 22. člena Tekmovalnega pravilnika KZS, ki se nanaša na tekmovalne 
takse, ki jih je organizator tekmovanja, ki je na uradnem koledarju KZS, dolžan odvesti na konto reprezentanc 
KZS. V razpravo poda tudi primernost v aprilu letos na novo določenih tekmovalnih taks (4. korespondenčna 
seja IO KZS) in poudari pomembnost uskladitve tekmovalnih taks na vseh uradnih tekmovanjih v organizaciji 
Karate zveze Slovenije s stroški organizacije tekmovanj, na katerih mora biti zagotovljena visoka kvaliteta 
izvedbe.  
 
Sklep št. 1 RS 3/2022: 
IO KZS sprejme spremembo tretjega odstavka 22. člena Tekmovalnega pravilnika KZS. Čistopis pravilnika se 
objavi na spletni strani KZS. 
 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, 0 PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Ad. 2.1.  
Predsednik navzoče seznani z odstopom Luke Deberška z mesta selektorja in trenerja otroške reprezentance 
iz osebnih razlogov ter predlaga imenovanje novega trenerja, Jerneja Blatnika, ki ima za to delo vse potrebne 
reference. 
 
Sklep št. 2 RS 3/2022: 
IO KZS se seznani z odstopom Luke Deberška z mesta selektorja in trenerja otroške reprezentance. Na mesto 
trenerja otroške reprezentance se potrdi Jerneja Blatnika. 
 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, 0 PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Ad. 2.2. 
Predsednik navzoče seznani z dopisi posameznih članov KZS, ki so izrazili nestrinjanje z neizvedbo podelitve 
priznanja Naj karateist za leto 2021. Predsednik pojasni, da okoliščine v letu 2021 niso dopuščale izvedbe vseh 
planiranih dejavnosti (tekmovanj), zaradi sprejetih ukrepov v zvezi s Covid-19 (karantene itd.) pa je bila 
marsikateremu tekmovalcu tudi preprečena udeležba na tekmovanjih, zato bi bila podelitev tega priznanja za 

mailto:info@karate-zveza.si


 
 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE 
Grajski trg 1, 3313 POLZELA 

 SEKRETAR KZS: Branko Cimperman 
 

 
 
 
 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE  •  Grajski trg 1, Polzela, 3313 Polzela   
Matična številka: 5227089  •  Davčna številka: SI55169147  •  IBAN: SI56 0310 0101 2382 504 

Telefon: +38640303106  •  www.karate-zveza.si  •  e-pošta: info@karate-zveza.si 

preteklo leto lahko pristranska in nepravična. Vsled navedenega ostane glede podelitve priznanja Naj karateist 
za leto 2021 v veljavi sklep iz letošnje 5. korespondenčne seje IO KZS. Naslednje leto se podelitev (za leto 
2022) izvede na način, kot je bil v prejšnjih letih, če bo tekmovalna sezona izvedena brez večjih omejitev. 
 
Ad. 2.3. 
Jernej Sever predstavi aktivnosti glede formiranja Strokovnega sveta Nacionalne panožne športne šole (SS 
NPŠŠ), ki bo temelj nadaljnjega strokovnega trenerskega dela zveze. Predsednik opozori, da morajo pri tem 
sodelovati tudi uradni reprezentančni trenerji, ki pa so zaradi mednarodnih reprezentančnih aktivnosti trenutno 
skrajno obremenjeni, zato predlaga, da se (v septembru) ponovno skliče SS NPŠŠ na katerega se povabi vse 
reprezentančne in ostale trenerje, ki izpolnjujejo reference. 
 
Ad. 2.4. 
Predsednik navzoče seznani, da se bodo v organizaciji Komisije za reprezentance KZS, zadnji vikend v avgustu 
izvedle priprave reprezentance, na katerih bo sodelovalo več držav v okviru t.i. Alpske lige. 
 
Ad. 2.5. 
Tomaž Deberšek pove, da je bilo tekmovanje Katana-cup izvedeno mimo pravil KZS ter ni bilo objavljeno in 
izvedeno v okviru uradne aplikacije KZS e-karate. V izogib tovrstnim dogodkom v bodoče bi bilo smiselno 
organizirati kratko obvezno usposabljanje, katerega bi se morali udeležiti vsi organizatorji prvenstev 1. Nivoja 
(A, B in C ranga), kar bo zagotovilo neposredno seznanitev s pravili KZS in posledično tudi višjo kakovost 
izvedbe tekmovanj. 
 
Ad. 2.6. 
Predsednik predstavi okvirni projekt za Slovenia Open 2023, ki ga bo potrebno terminsko uskladiti in zanj določiti 
organizacijski odbor. 
 
Sklep št. 3 RS 3/2022: 
IO KZS se je seznanil s pojasnili v okviru točk 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6. 
 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, 0 PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Ad. 2.7. 
Rok Jeram opozori, da je potrebno v okviru Komisije za reprezentance začeti s pripravo vsebinske evalvacije 
Pravil točkovanja za izbor reprezentance (priloga Pravilnika o reprezentanci), da se ugotovi ustreznost 
obstoječih kriterijev in se jih po potrebi dopolni pred začetkom naslednjega tekmovalnega ciklusa. 
 
Sklep. Št. 4 RS 3/2022: 
Komisija za reprezentance izvede evalvacijo Pravil točkovanja za izbor reprezentance in poda predloge 
sprememb in dopolnitev do 1.8.2022. 
 
Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, 0 PROTI, sklep je sprejet. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21:50 uri. 
 
Zapisnik sestavil: 
Branko Cimperman, Sekretar KZS    
 
                                                                           
                                                                                                     Borut Strojin 
                                                                                                    Predsednik KZS 

mailto:info@karate-zveza.si

