
PLAN DELA PREDSEDNIKA, IO in KOMISIJ KZS LETO 2108 

 
AKTIVNOSTI PREDSEDNIKA KZS V SLOVENIJI 

- Pregled in analiza stanja KZS 
- Priprava plana aktivnosti 

- Podpis pogodb s trenerji reprezentanc in podizvajalci pri KZS 

- Priprava na razpise pri treh ključnih virih financiranja (Ministrstvo, fundacija, OKS) 
- Sestanki trenerjev in priprava plana dela reprezentanc, določitev A, B, C reprezentance in 

določitev sofinanciranja članske reprezentance 
 

FINANCIRANJE  
- Plan pridobivanja sponzorjev 

- Izdelava nove promocijske sponzorske mape 

- Določitev pogojev za sodelovanje s KZS – izvajalci (delno sponzoriranje) 
- Organizacija sestankov z potencialnimi sponzorji 

- 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 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 

- Karate kamp v Laškem (avgust/september) 
 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
- 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 predsednika na MEP Sochi, sodelovanje na konferenci predsednikov. Tema 
konference je bila točkovanje športnikov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju 2020 

- Kandidatura za organizacijo Balkanskega prvenstva v karateju do 21 let  
- Udeležba na izvršnem odboru KFB v Istanbulu 

- Alpska karate zveza (ustanovitev alpske zveze). Sodelujejo Avstrija, Švica, Nemčija 

Liechtenstein in Slovenjia 
- Aktivno sodelovanje na področju para karateja, izmenjava izkušenj in priprava gradiva za WKF 

komisijo za para karate 
 

AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI 
 

- TEHNIČNA KOMISIJA (dodatno): 

- Usklajevanje dela med tehnično, tekmovalno in sodniško komisijo ter komisijo za 

reprezentance in komisijo za para karate 

- Povezovanje med omenjenimi komisijami in priprava vadbenih programov za različna 

starostna obdobja na nivoju kondicijske, tehnične in taktične priprave  

- Priprava izobraževalnih programov za splet 

- Seznanjanje klubskih trenerjev z načinom in smernicami dela v reprezentancah  

- Nudenje strokovne podpore klubskim trenerjem tudi izven organiziranih izobraževalnih 

programov  

- Priprava skupnih testiranj in modelov za spodbujanje otrok in mladostnikov k splošnemu 

gibalnemu razvoju 

- Priprava modelov za promocijo in širjenje karateja med mladimi. 

- Pomoč klubom pri prijavi na razpise 

- Izobraževanje za Vaditelja (1. stopnja) karateja (90 ur)  

- Dodatno izobraževanje za trenerja karateja (obstoječa 2. stopnja) 



- Izobraževanje za vaditelja in trenerja invalidov  

- Prvi licenčni seminar maj 2018 

- Drugi licenčni seminar september 2018 

- Izobraževanje za Trenerja (2. stopnja) karateja (110 ur) oktober do december 2018 

- TEKMOVALNA KOMISIJA (dodatno): 

- Priprava novega sistema članarin  

- Priprava novega sistema registracij 

- Priprava in izvedba ŠOLSKE KARATE LIGE pod okriljem KZS september 2018 

- Promocija karateja po osnovnih šolah/dodatne dejavnosti 

- KOMISIJA ZA REPREZENTANCE (dodatno): 

- Priprava kriterijev za izbor A, B, C reprezentanc 

- Vsebinska priprava Karate kampov 

- Priprava licenciranja trenerjev za licence WKF 

- Priprava in izbor reprezentance na nastop SI TARRAGONA in MOI Buenos Aires 

- SODNIŠKA KOMISIJA (dodatno): 

- Izobraževanje in licenciranje WKF 

- Ustanovitev sklada SdK za sofinanciranje sodnikov 

 

IO KZS skrbi za izvajanje aktivnosti iz plana dela KZS, skrbi za zakonito in finančno transparentno 
poslovanje KZS. 

V ta namen je planiran sestanek IO KZS vsako prvo sredo v mesecu. 

 


