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Poročilo tehnične komisije Karate zveze Slovenije za leto 2018
V letu 2018 smo v tehnični komisiji Karate zveze Slovenije uspešno izvedli naslednje aktivnosti:
-

-

-

Pripravili smo dva licenčna seminarja za trenerje KZS, ki se ga je skupaj udeležilo 130
trenerjev in vaditeljev
Pripravili smo nove programe usposabljanja in jih uskladili z novim zakonom o športu
(Zšpo-1)
Kot ena izmed prvih športnih zvez v Sloveniji smo dobili potrjen program s strani
akreditacijske komisije : Športni delavec 1 – športno treniranje – karate
Po prejemu negativne vloge za program 2 stopnje smo pripravili manjše popravke za
program usposabljanja Športni delavec 2 – športno treniranje – karate in ga oddali v
ponoven pregled akreditacijski komisiji
Pripravili smo dokumentacijo in tudi uspešno kandidirali kot partnerji OKS-a na razpisu
"Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 – 2022«
Pripravili smo program meritev in kot parterji uspešno vključili v nacionalni programa
meritev in svetovanj, ki ga koordinira UL, Fakulteta za šport in Inštitut za šport
Aktivno smo sodelovali pri pripravi tekmovalnega pravilnika
Uspešno smo izvedli aktivnosti povezane z ERASMUS + projektom, vključno z
organizacijo uspešnega srečanja vseh partnerjev projekta v Thermani Laško in
predstavitvijo karateja za nazivom » DAN KARATEJA ZA STAREJŠE” s katerim smo
sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), Cankarjev dom, Ljubljana
Pripravili smo spletno učilnico za Karate zvezo Slovenije
Posneli smo prvi video material in ga dodali v spletno učilnico
Izvedli smo več sestankov na Ministrstvu za šport in Olimpijskem komiteju

Plan dela tehnične komisije do junija 2020
Tehnična komisija je pripravila plan dela do junija 2020, ko preteče rok za uskladitev vseh
pridobljenih kompetenc, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo novega zakona o športu, z novim
zakonom o športu (Zkos-1). Zato, da bomo lahko vsem strokovnim delavcem v športni panogi
karate v Sloveniji omogočili kar se da enostavno priznavanje že pridobljenih kompetenc ter
zadostno število novih in dodatnih usposabljanj, bomo v tehnični komisiji do junija 2020 izvedli
naslednje aktivnosti.
-

Organizacijo od enega do dveh usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 – športno
treniranje - karate
Organizacijo od dveh do treh dodatnih usposabljanj za naziv Strokovni delavec 1 –
športno treniranje - karate
Organizacijo enega usposabljanja za naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje karate
Organizacijo enega dodatnega usposabljanja za naziv Strokovni delavec 2 – športno
treniranje - karate
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-

Organizacijo treh licenčnih seminarjev
Dostop do spletne učilnice za vse licencirane trenerje KZS
Pripravo vseh osnovnih informacij o pogojih in programih usposabljanj za spletno stran
KZS
Pripravo materialov za spletno učilnico (prezentacije, video materiali, predlogi testiranj)
Pripravo pravilnika za preverjanje in priznavanje že pridobljenih kompetenc
Popravek pravilnika tehnične komisije in uskladitev pravilnika z novim zakonom o športu
(Zšpo-1)
Druga dela, ki so povezana z vzpostavljanjem povezav z Fakulteto za šport in
Olimpijskim komitejem, para Olimpijskim komitejem
Udeležba na posvetovanjih in sestankih na MIZŠ
Priprava in izvedba programa izobraževanja za trenerje para karateja
Sodelovanje z zavodom Planica ( ŠPAK) priprava in sodelovanje pri vpisu v razvid
strokovne usposobljenosti za delo v športu.
Organizacija meritev za reprezentante KZS v skladu z nacionalnim programom meritev
in svetovanj
Zaključek Erasmus + projekta

Prihodki/odhodki

Znesek

PLANIRANI PRIHODKI V LETU 2019 (ocena letnih prihodkov)
Licenčni seminar (140 licenc letno, 40 eur)

5.600,00 €

Usposabljanje Strokovni delavec 1 ( cca 23, 650)

14.950,00 €

Dodatno usposabljanje Strokovni delavec 1 (cca 60 v letu 2019, po 290
eur)

17.400,00 €

Dodatno usposabljanje Strokovni delavec 2 (cca 20 v letu 2019, po cca
300 eur)

6.000,00 €

Usposabljanje strokovni delavec 2 ( 10 v letu 2019 po cca 800)

8.000,00 €

SKUPAJ PRIHODKOV

51.950,00 €

PLANIRANI ODHODKI V LETU 2019 (ocena letnih odhodkov)
Predavatelji licenčni seminar skupaj 16 ur (povprečje 45 eur)

720,00 €

Prevozi predavateljev licenčni seminar (6 predavateljev, 200 km po 0,2
eur)

240,00 €

Strošek delegata tehnična komisija 2 x 100 eur

200,00 €

Dvorane, predavalnice (16X15 eur)

400,00 €
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Pogostitev

200,00€

Materiali

200,00€

Stroški izvedbe usposabljanja Strokovni delavec 1

9.000,00 €

Stroški prvega dodatnega usposabljanja Strokovni delavec 1 (45 ur)

4.000,00 €

Stroški drugega dodatnega usposabljanja Strokovni delavec 1 (45 ur)

4.000,00 €

Priprave materialov spletna učilnica, tiskovine

3.000,00 €

Strošek dodatnega usposabljanja Strokovni delevec 2 (cca 40 ur)

4.000,00 €

Strošek usposabljanja Strokovni delavec 2 (cca 110 ur)

9.000,00 €

Strošek dela tehnične komisije

8.400,00 €

Dodatno birokratsko delo

2.000,00 €

SKUPAJ ODHODKOV

45.360,00 €

Opomba:
Prihodki in odhodki so normirani na pričakovano število prijav in planirano število organiziranih
usposabljan tako, da lahko realni prihodki in odhodki v letu 2019 odstopajo od predvidenih.

Logatec, 21.2. 2019
Predsednik tehnične komisije KZS
dr. Jernej Sever

