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VSEBINSKO POROČILO IO KZS ZA LETO 2107
Izvršni odbor Karate zveze Slovenije je imel v letu 2017:
- 3 korespondenčne seje IO
- 5 rednih sej IO
Delo IO je bilo vsebinsko tesno povezano in usklajeno z delom predsednika KZS.
Vsebina sklepov in dela IO je javno objavljena na internetnih straneh KZS.
IO KZS skrbi za izvajanje aktivnosti iz plana dela KZS, skrbi za zakonito in finančno transparentno
poslovanje KZS.
V ta namen je v letu 2018 planiran redni sestanek IO KZS vsako prvo sredo v mesecu.
Dodatek k poročilu dela IO KZS:
AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI
- Pregled in analiza stanja KZS
- Priprava plana aktivnosti
- Postavitev komisij in izbor predsednikov komisij
- Razpis KZS za prijavo trenerjev reprezentanc
- Določitev komisije za izbor trenerjev
- Organizacija sestanka komisij in opredelitev nalog komisij
- Najem prostorov KZS v Žalcu in vzpostavitev aktivnosti sekretarja KZS
- Priprava na razpise pri treh ključnih virih financiranja (Ministrstvo, fundacija, OKS)
- Sestanki trenerjev in priprava plana dela reprezentanc
FINANCIRANJE
- Plan pridobivanja sponzorjev
- Organizacija sestankov z potencialnimi sponzorji
- Pridobivanje sredstev iz naslova štipendije za Kajo Budič
- Organizacija in udeleževanje na sestankih OKS na sedežu v Ljubljani
- Organizacija sestankov z direktoratom za šport na ministrstvu za šport
- Sodelovanje z vodilnim kadrom na Fundaciji za šport
- Podpis pogodb s sponzorji KZS (Ges d.o.o., GENERALI, THERMANA LAŠKO…)
- Izdelava promocijske sponzorske mape
- Podpis pogodbe za projekt Erazmus z ostalimi partnerji pri projektu
DOGODKI
- Izdelava plana dogodkov KZS
- Realizacija tekmovanj pod okriljem KZS
- Realizacija tekmovanja Slovenija open v Laškem
- Organizacija dogodka za podelitev priznanj najboljšim karateistom
matična številka: 5227089, davčna številka: SI55169147
številka TRR: 03100-1012382504

-

Na povabilo japonskega veleposlanika v Sloveniji se je delegacija KZS udeležila srečanj v rezidenci
veleposlanika
Tema sestankov je bila aktivno sodelovanje z japonsko ambasado in povezovanje ter krepitev
odnosov z japonskimi predstavniki v Sloveniji

MEDNARODNE AKTIVNOSTI
- Udeležba na MSP Tenerifi, kjer sem sodeloval na konferenci predsednikov. Tema konference je
bila točkovanje športnikov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju 2020
- Udeležba na mladinskem balkanskem prvenstvu v Črni gori, kjer so se odvijali sestanki na nivoju
balkanske zveze. Prišlo je do zamenjave člana izvršnega odbora balkanske zveze
- Sestanki na nivoju alpskih držav (predlog alpske zveze ). Sodelujejo Avstrija, Švica, Nemčija
Liechtenstein in Slovenjia
- Udeležba na premier ligi v Parizu, kjer je potekalo zasedanje predsednikov zvez. Tema sestanka je
bila sprememba zakona o športu na nivoju Evropske unije
- Udeležba na MEP v Sochiju.
- Aktivno sodelovanje na področju para karateja, izmenjava izkušenj in priprava gradiva za WKF
komisijo za para karate
DODATNO
- Udeležba na redni letni skupščini zveze ZKOS v Ljubljani (prisotna predsednik in podpredsednik)
- Obojestranska želja po so
Samo Jurhar
Sekretar KZS

