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POROČILO PREDSEDNIKA KZS ZA LETO 2020 

 

AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI 

- Pregled in analiza stanja KZS 
- Priprava plana aktivnosti 

- Utrditev sodelovanja z vodilnimi institucijami na področju športa v Sloveniji 
- Aktivno sodelovanje z OKS z namenom boljšega sodelovanja na področju financiranja, 

dodeljevanja štipendij in višje umestitve karateja kot športa  

- Pridobivanje novih štipendij za perspektivne športnike 
- Aktivno sodelovanje z Ministrstvom za šport in direktoratom za šport z namenom povečanja 

financiranja z večanjem števila registriranih karateistov 
- Prekinitev pristopnih pogajanj z ZKOS 

- Priprava pogojev za vključitev SZTK v KZS 

- Konstantno sodelovanje z vsemi komisijami KZS z namenom optimizacije delovanja komisij 
 

FINANCIRANJE 
- Aktivnosti na področju pridobivanja sponzorjev KZS 

- Ohranjanje stabilnosti KZS v času svetovne krize 
- Zagotavljanje finančne neodvisnosti KZS 

- Priprava in usklajevanje pogodbe s športno agencijo za namen pridobivanja sredstev in 

organizacijo dogodkov 
- Izvajanje aktivnosti in organizacija sestankov z OKS, Fundacijo za šport ter Direktoratom za 

šport z namenom povečanja obsega financiranja 
- Izpolnjevanje pogojev po pogodbah o zaposlitvi 

- Predvidena realizacija v začetku leta 2020 

- Aktivno sodelovanje komisij pristojnih za prijave na razpise 
 

DOGODKI 
- Organiziranje in realizacija tekmovanj skozi leto pod okriljem KZS 

- Organizacija priprav vseh reprezentanc v letu 2020 

- Krepitev sodelovanja z japonskim veleposlaništvom v Ljubljani 
- Prilagoditev tekmovalnega sistema ostalih dogodkov na nove zdravstvene standarde 

- Prilagajanje tekmovalnega koledarja in urnika zaradi nastale situacije z Covidom 
 

 
MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

- Udeležba selekcij na tekmovanjih evropskih in svetovnih prvenstev 

- Udeležba predsednika na kongresih v organizaciji EKF in WKF  
- Sodelovanje predsednika na video konferencah WKF in EKF 

- Aktivno sodelovanje na tekmovanjih Balkanskih prvenstev 
- Sodelovanje na sejah izvršnega odbora Balkanske zveze 

- Aktivno sodelovanje z Alpsko zvezo 

- Priprava aktivnosti in dogodkov Alpske zveze, organizacija skupnih priprav reprezentanc 
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