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ZADEVA:  PREDLOGI IN SPREMEMBE FZKS ZA 2020 ter 

POROČILO CIKEL 4 LETA DELOVANJA FZKS 
_________________________________________________________________________________ 

 

IO in NO Fudokan Slovenije po štiri letnem ciklu delovanja zveze predlaga 

spremembo o višini letne članarine klubov članov Fudokan Zveze Karateja 

Slovenije. Zaradi majhne številčnosti članstva ter velikega vložka dela v 

strokovnosti in selektorstvu so podani spodaj navedeni predlogi. Smo 

edina organizacija, ki je članica treh največjih tradicionalnih zvez v 

svetu ter dveh strokovnih inštitutov. Namen spremembe je pokrivanje 

rednih obveznih stroškov za delovanje zveze in sicer: letna članarina WFF, 

WBKA ter WTKF, stroški računovodstva, stroški bančnega poslovanja. 

Stroški internetne strani ostajajo na sponzorju, kot tudi vsi ostali 

materialni stroški z vodenjem zveze v predsedstvu.  

V prvem 4 letnem ciklu naše organizacije v strokovnem vodstvu nismo 

zaračunali niti enega strokovnega treninga niti enih vodenih priprav 

oziroma stroškov odgovornih trenerjev. Vlagali smo svoje strokovno 

znanje, čas, trud, in premagovali številne težave. Osebnega vložka je bilo 

več kot preveč ( številna kritja nočitev, taks, tekmovanj tekmovalcem, 

hrane, pijače, daril, seminarjev, dela v organizaciji širše, prevoznih 

stroškov, stroškov telefoni, odsotnosti, materiala za konec pa še 

namestitev celotne reprezentance brezplačno v Hotelih Bernardin ) 

Pred nami je nov cikel 4 letnega dela Fudokan Slovenije. Zastavljenih je 

veliko dolgoročnih ciljev. V sezoni 2020 aktivnosti: udeležbe na SP in EP 

WFF, WBKA in WTKF, strokovni seminarji, mednarodni turnirji, 
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organizacija Fudokan Kampa, seminar z Ilijo Jorgo, Državno prvenstvo, 

organizacija reprezentančnih priprav, Fudokan liga, SP Poljska ter SP 

Srbija. Koledar aktivnosti FZKS se bo sprejemal na redni skupščini.  

Prvi korak je da klube razbremenimo letne članarine ter preusmerimo 

pozornost tistim, ki jih učimo, ki imajo željo po tekmovanju, vsem tistim, 

ki od njih nismo v zadnjem 4 letnem obdobju zaračunali niti enega 

treninga. V reprezentanco vlagamo največ, saj smo iz leta v leto uspešnejši 

na največjih tekmovanjih. Vsa poročila so objavljena na www.fudokan.si, 

ki je z novim letom 2020 tudi nadgrajena.  

 

Predlogi za redno skupščino, ki bo potekala v sejni sobi Term Zreče v 

nedeljo 19.1.2020 z pričetkom ob 11 uri.  

AGENDA: 

11 00 – sejna soba Terme Zreče – predstavitev in sprejem ter začetek skupščine 

FZKS 

13 00 – zaključek skupščine 

14 00 – 16 00- trening mojstrov, članske reprezentance ter simpatizerjev 

 

- LETNA ČLANARINA KLUBOV 120 eur do 31.1.2020 

- ČLANARINA REPREZENTANTA 60 eur do 15.2.2020 

- VIKEND PRIPRAVE ( SOBOTA NEDELJA )   

- FUDOKAN LIGA –  februar Koper, april Jesenice 

- DP FZKS –  maj Rače 

- FUDOKAN KAMP 6 DNI 280 EUR akontacija marec 90 eur Umag, obvezne 

priprave za nastopajoče na SP Poljska 2020 v septembru!  

- LICENCA FZKS TRENER/SODNIK/IZPRAŠEVALEC  Koper in Rače 

- Udeležba na DANUBE OPEN, Dunaj Avstrija, SP WTKF in FUDOKAN Šport ter 

otroci do 13 let POLJSKA september 

- Udeležba na SP WFF tradicional kadeti + SRBIJA november 

- Seminarji Poljska, Češka, Nemčija, Portugalska, Avstrija in Slovenija 

- Interne priprave po klubih samostojno Koper, Rače ter Jesenice 

- Nova oprema reprezentance za cikel 4 leta 

- Sprejem in sprememba funkcij IO, No ter SS 

- Odgovornosti in izobraževanja IKKAIDO in Tamashiwari 

http://www.fudokan.si/
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- Strokovni seminarji sodnikov Tradicional in Sport 

- Predstavitev selektorske sheme dela za cikel 4 leta 

- Predstavitev kandidature za UKL ligo Indija 2020 

- Zvezni izpiti za DAN stopnje 

Na skupščini FZKS v Zrečah 19.1.2020 bomo podali in sprejemali predloge. 

Hkrati klubi predajo pogodbe posameznikov za delo v reprezentanci. 

Sprejemal se bo strokovni svet za 4 letni cikel. Odgovornosti po panogah 

Kata, kumite, enbu, Team, Tamashiwari, Ikkaido ter UKL profi liga. 

Predlog selektorske komisije kandidatov za delo v reprezentanci za 4 letni 

cikel bo podan do 20.1.2020.  

Delo za profi UKL ligo ne bo na rednem urniku reprezentance. Kandidati 

se morajo udeleževati zahtevanih turnirjev WFF ter seminarjev. Potrebno 

je imeti vrhunsko tekmovalno znanje in kondicijsko sposobnost. V sezoni 

2020 UKL liga poteka v Indiji.  

Pogoji za sprejem v reprezentanco FZKS: 95% udeležba na treningih 

v klubu, 95% udeležba na vseh aktivnostih zveze, ustrezni 

tekmovalni rezultati, opravljene norme meritev, uspešno šolanje, 

vrhunska kondicijsko pripravljenost ter urejena registracija.  

Sodniška komisija je podala predlog za izobraževanje 2x letno pred 

največjimi turnirji. Izobraževanja bodo potekala v sklopu zveznih in 

klubskih priprav, Fudokan Lige, DP FZKS, Danube open, President cup ter 

2x SP WFF in WTKF. Ob zaključku sezone bodo usposobljeni sodniki 

prejeli licenco FZKS, WFF, WTKF in WBKA. 

 

V kolikor se z predlaganim ne strinjamo in podpremo ali poiščemo 

drugačne rešitve, se dela reprezentance ne bodo nadaljevala. Prav tako ne 

bo nobenih t.i. gratis tekmovanj, treningov ipd. Fudokan Slovenija bo 

delovala le v ožjem krogu najbolj marljivih in vzornih tekmovalcev.  

Z vztrajnim strokovnim delom smo na mednarodnem področju prišli v krog 

tekmovanj, kjer smo kot sodelujoči izredno spoštovani. Tekmovalci 

udeleženci na teh tekmah nimajo stroškov, kar pa je naš interni cilj, da 

omogočimo najboljšim tekmovalcem čim več takšnih tekmovanj !!!!! 
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Številčnost zveze FZKS je na društvih FAS Koper ter TKI Rače, ki sta v 

sezoni 2019 opravila prav vse dogodke in aktivnosti. KK Panda je trenutno 

prispeva k temu delu izredno malo, imajo kvaliteten kader, vendar niso 

prisotni na vseh aktivnostih, verjamemo da bo v sezoni 2020 bolje. Uradne 

informacije od predsednika KK Nakame Nova Gorica nisem dobil, da 

društvo ne deluje več. V zadnji sezoni ni bilo aktivnega člana razen v 

zadnjem delu priprav se je pridružil Metod Rot, ki pa je postal uradni član 

FAS Kopra. Razen opravičila s strani selektorja FZKS nismo prejeli 

odstopne izjave, zato moramo po načelih statuta FZKS na skupščini 

poiskati primernega kandidata za novo tekmovalno obdobje. Verjamemo, 

da bomo še naprej sodelovali z mojstrom Catelanijem, zato z moje strani 

ni posebnih predlogov. KK Goshin vemo da klub ne obstaja. Prisotnost je 

bila le v sklopu izobraževanj ZKOS na RTC Jakec, kasneje ni bilo podpore. 

Funkcijo predsednika sodniške komisije je začasno prevzel Mihael 

Zagrajšek s podporo Ljubinko Jeriniča ter Bora Purnata. Verjamem da se 

bo mojster Gostič v prihajajočem obdobju več udejstvoval in prevzel svojo 

odgovornost. Posamezniki so vedno dobrodošli, vendar prosili ter, klicali 

ne bomo nobenega. Sam osebno sem opravil ogromno prijateljskih klicev 

vendar je bila večina le teh ne odzivna. V kolikor ste še aktualni člani FZKS 

se vidimo v Zrečah, kjer se lahko pogovorimo o prihajajočem sodelovanju. 

Posamezniki se lahko pridružijo obstoječim klubom članom, podpišejo 

pogodbe in interno usklajujejo prisotnost ob dogodkih.  

 

Delo v zadnjih letih oziroma od ustanovitve zveze FZKS je bilo vzorno, 

strokovno, aktivno, pestro, polno vlaganja in odrekanja. Prav vsi smo dali 

maksimum in naredili velik vtis na področju slovenskega kot tudi 

mednarodnega tradicionalnega karateja. Marsikdo se niti ne zaveda 

kakšno je mnenje o našem delu po svetu. Verjamem, da vsak ne zmore 

skozi takšne situacije, le najboljši, najambicioznejši in najzmogljivejši. 

Naslov Evropskega ali Svetovnega prvaka je v širših krogih hitro pozabljen, 

med tistimi, ki pa živimo za karate pa nikoli. Naši cilji so enostavni, biti z 

dneva v dan boljši. Skozi celotno delovanje FZKS je bilo največ govora o 

odnosu do sočloveka, družbe, karateja in danega trenutka. Vendar je bilo 
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to za nekatere le beseda…. To me osebno žalosti, ampak se moremo tudi 

to naučiti ter sprejeti pozitivno in poiskati nove poti.  

 

Tisti, ki nas ne spoštujejo in cenijo žal niso dobrodošli v naših Dojo – tih. 

Tisti, ki pa so del naše družine pa vedno in vsepovsod. V težkih trenutkih 

si moramo stati ob strani, poiskat najboljše rešitve intenzivno ter se podati 

naprej proti vrhovih, ki so pred nami. Vse ovire in spornosti pa preprosto 

preskoči, uničiti in zgubljati čim manj energije in časa.  

 

Fudokan ekipa članic bo v sezoni 2020 nastopila v organizacijah 

WFF, WTKF ter WBKA. Nastopile bodo na dveh pokalnih Italija in 

Češka, SP Poljska in SP Beograd. Verjamemo, da bo moški članski 

del maksimalno aktiven, da jih lahko vključimo v ta del tekmovanj. 

Strokovno vodstvo se bo udeležilo seminarjev Justo Gomez, Avi 

Rokah, Masao Kagawa, Silvio Campari, Carlo Fugazza, Seiji 

Nishimura, Hiroshi Shirai ter Ilija Jorga.  

 

Razširili smo politično tekmovalno pot prav zaradi tega, ker se dogajajo 

stvari, ki niso primerne v odnosu športa, veščine, budo duha, prijateljstva 

in mojstrstva širše po svetu. Ker se skozi izkušnje učimo, smo si začrtali 

pot po kateri se lahko vzpenjamo in napredujemo. Tradicionalni karate se 

na določenih stopnjah združuje in to je prav in dobro za prihodnost te 

veščine. 

 

 

                                                                                      Predsednik FZKS  

                                                                                           Aljoša Lipavc   

  
 

 

 


