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Poročilo tehnične komisije Karate zveze Slovenije za leto 2020 

V letu 2020 smo v tehnični komisiji Karate zveze Slovenije uspešno izvedli naslednje aktivnosti: 

- Sodelovali smo pri pripravi vseh potrebnih materialov za vzpostavitev Nacionalne panožne 

šole in zaposlitev treh trenerjev, 

- Pripravili smo dva spletna licenčna seminarja za trenerje KZS, ki se ga je skupaj udeležilo 

128 trenerjev in vaditeljev, 

- Izvedli smo 1 usposabljanje in dodatno usposabljanje za pridobitev naziva Športni delavec 2 – 

športno treniranje – karate, ki se ga je udeležilo 17 športnih delavcev, 

- Urejali in pripravljali smo vsebine za spletno učilnico, 

- Sodelovali smo pri vzpostavljanju regionalnih in nacionalnih centrov,  

- Redno poročali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport o delovanju NPŠŠ, 

- Sodelovali smo pri vključevanju SZTK (Slovenske zveze tradicionalnega karateja) v KZS in na 

to temo organiziralo več spletnih sestankov,  

- Skupaj s trenerji NPŠŠ smo pripravili predlog enotnega borbenega izpitnega programa in 

osnutek množičnega otroškega tekmovanja,  

- Na osnovi priznavanja že pridobljenih kompetenc smo priznali kompetence preko 30 športnim 

delavcem, 

- Na osnovi pregleda programov za vaditelje, inštruktorje in trenerje klasičnega karateja, smo 

pripravili prilagojen program dodatnega usposabljanja, ki je omenjenim strokovnim delavcem 

omogočil pridobitev strokovnih nazivov,  

- Na temo usposabljanja za nazive Strokovni delavec 1 in Strokovni delavec 2  za vse delavce 

v športu, ki so predhodna usposabljanja izvajali izven KZS, smo pripravili več spletnih 

posvetov, 

- V sodelovanjem z IO KZS, smo vodili pripravo Strategije razvoja KZS (od 2020 do 2028) in 

pripravili končen čistopis,  

- Pripravili smo spletno predstavitev Strategije razvoja KZS in posvet na to temo, na katerega 

so bili vabljeni predstavniki vseh slovenskih karate zvez in klubov.  

- Organizirali smo številčno usposabljanje in dodatno usposabljanja za pridobitev naziva 

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – karate, ki se ga je udeležilo skoraj 50 karateistov. 

Praktični del usposabljanja bo za 30 kandidatov, zaradi omejitev za zajezitev COVID 19, 

zaključen v letu 2021 

- V letu 2020 je bilo v naših evidencah 222 trenerjev, ki so že uspešno pridobili ustrezno 

strokovno usposobljenost, od tega 11 – izobraženih športnih delavcev, 30 – strokovnih 

delavcev 2 in 181 – strokovnih delavcev 1,  

- Po zaključku praktičnega dela usposabljanja in dodatnega usposabljanja v letu 2021, bo 

ustrezno usposobljenost za strokovno delo pri športnem treniranju karateja pridobilo že 270 

trenerjev.  

 

Športni pozdrav  

Dr. Jernej Sever  
Predsednik tehnične komisije KZS        
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