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PLAN DELA PREDSEDNIKA, IO in KOMISIJ KZS LETO 2021 
 

 
AKTIVNOSTI PREDSEDNIKA KZS V SLOVENIJI 

- Pregled in analiza stanja KZS 

- Organizacija rednih sej IO 
- Razširitev članstva znotraj KZS 

- Priprava koledarja KZS za tekoče leto glede na koledar dogodkov WKF, EKF in BKF 
- Priprava plana aktivnosti 

- Usklajevanje in dopolnitve statuta za zagotavljanje glavarine   

- Priprava na razpise pri treh ključnih virih financiranja (Ministrstvo, fundacija, OKS) 
- Koordinacija med člani KZS 

- Ohranjanje stabilnosti ter neodvisnosti KZS v finančnem in strateškem smislu 
 

 
FINANCIRANJE  

- Plan pridobivanja sponzorjev 

- Pridobivanje sredstev z naslova novih zaposlitev z ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport 

- Širitev pogodb o sponzorstvu 
- Organizacija in udeleževanje na sestankih OKS na sedežu v Ljubljani 

- Oddajanje predlogov kandidatov za štipendije OKS 

- Organizacija sestankov z direktoratom za šport na ministrstvu za šport 
- Sodelovanje z vodilnim kadrom na Fundaciji za šport 

- Priprave na razpise pri Fundaciji za šport konec leta  
- Priprava in podpis pogodbe s športno agencijo, ki bo KZS pomagala pri organizaciji dogodkov 

in zbiranju dodatnih sredstev 
 

DOGODKI 

- Izdelava plana dogodkov KZS  
- Realizacija tekmovanj pod okriljem KZS 

- Organizacija letnega karate kampa za vse 
- Možna organizacija tekme KFB 

- Organizacija priprav  

 
MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

- Udeležba na EP za člane 2021 
- Udeležba na svetovnem prvenstvu za člane konec leta 2021 

- Udeležba na balkanskih prvenstvih in udeleževanje IO BKF 

- Udeležba na Youth ligi Poreč 
- Aktivno povezovanje z karate zvezami Nemčije, Avstrije in Švice 

- Organizacija skupnih projektov s pričetkom v letu 2021 v Sloveniji 
- Krepitev sodelovanja z zvezami v KFB 

- Vsi dogodki so odvisni od svetovnega zdravstvenega stanja 
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AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI 

 
- TEHNIČNA KOMISIJA (dodatno): 

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

reprezentance in komisijo za para karate 

- Izvajanje programa usposabljanja z trenerje 

- Podpora tehnični komisiji pri pripravi in prijavi na razpise 

- Aktivno povezovanje komisije z odgovornimi osebami na fundaciji za šport, Ministrstvu za 

šport in OKS z namenom lažjega izvajanja programov 

- Priprava več nivojskega sistema tekmovanj 

- TEKMOVALNA KOMISIJA (dodatno): 

- Sodelovanje s komisijo na področju izboljšave uveljavljenih programov 

- Usklajevanje urnika tekmovanj pod okriljem KZS 

- Širjenje baze tehničnih organizatorjev pokalnih tekem in tekem državnega prvenstva 

- Modifikacija računalniškega sistema z namenom lažjega upravljanja s strani uporabnikov 

- Popis opreme za izvajanje tekmovanj in plan dodatne nabave tehnične opreme, ki je 

dotrajana 

KOMISIJA ZA REPREZENTANCE (dodatno): 

- Pregled in uskladitev koledarja tekmovanj in priprav za vse selekcije 

- S pomočjo direktorja za reprezentance priprava štiri letne strategije dela z reprezentancami 

- Sodelovanje s sosednjimi zvezami z namenom zagotavljanja kvalitetnih reprezentančnih 

priprav za člane in mlajše selekcije 

- Izbor in potrjevanje udeležencev EP in SP mladih ter EP in SP članov 

- SODNIŠKA KOMISIJA (dodatno): 

- Izobraževanje in licenciranje WKF 

- Izvedba sodniških seminarjev 

- Sodelovanje z člani sodniške komisije v delu priprav sodnikov za napredovanje v 

mednarodnem okolju 

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

poslovanje KZS. IO KZS se bo redno sestajal in spremljal potek programov komisij z zagotavljanjem 
nemotenega dela le-teh. 

 

Borut Strojin 

Predsednik KZS 
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