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Plan dela tehnične komisije 2021 

V letu 2021 nameravamo izvesti naslednje aktivnosti.   

- Organizacijo enega usposabljanja in dodatnega usposabljanja za naziv Strokovni delavec 2 – 
športno treniranje - karate  

- Organizacijo enega usposabljanja in dodatnega usposabljanj za naziv Strokovni delavec 1 – 
športno treniranje – karate 

- Organizacijo dveh  licenčnih seminarjev 
- Priprava enotnih izpitnih programov in enotne diplome – ki jo bodo lahko prejeli vsi člani KZS. 
- Nadaljevanje razvoja nacionalne panožne športne šole, v skladu s strategijo NPŠŠ 
- Pripravo materialov novih materialov za spletno učilnico (prezentacije, video materiali, predlogi 

testiranj) 
- 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 
- Sodelovanje pri vzpostavitvi Nacionalnega in regionalnih panožnih centrov  

   

Prihodki/odhodki Znesek 

PLANIRANI PRIHODKI V LETU 2021 (ocena letnih prihodkov)  

Licenčni seminar (150 licenc letno, 60 eur) 9.000,00 € 

Usposabljanje in Dodatno usposabljanje Strokovni delavec 1 ( cca 30, po 600 

(povprečno) eur)  
18.000,00 € 

Usposabljanje in dodatno usposabljanje Strokovni delavec 2  (cca 30 v letu 2020, po 

cca 700 (povprečno) eur) 
21.000,00 € 

SKUPAJ PRIHODKOV 48.000,00 € 

  

PLANIRANI ODHODKI V LETU 2021 (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 € 

Pogostitev 200,00€ 
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Materiali 200,00€ 

Stroški izvedbe usposabljanja in dodatnega usposabljanja Strokovni delavec 1  9.000,00 € 

Strošek izvedbe usposabljanja in dodatnega usposabljanja Strokovni delavec 2  10.000,00 €  

Priprave materialov spletna učilnica, tiskovine 3.000,00 € 

Strošek dela tehnične komisije 9.600,00 € 

Dodatno birokratsko delo 2.000,00 € 

SKUPAJ ODHODKOV 35.560,00 € 

 

Logatec, 3.12. 2020 

Predsednik tehnične komisije KZS 

dr. Jernej Sever 

 


