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Zapisnik 6. korespondenčne seje IO KZS z dne, 10.5.2022 

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Marko Mitrović, Matjaž Cesar, Tomaž Deberšek, Rok Jeram, dr. 
Jernej Sever in Blaž Žibret) na svoji 6. korespondenčni seji dne, 10.5.2022 obravnaval predlog 

predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom: 
 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev in zaposlitev novega sekretarja KZS 
 

Ad. 1. 

Skladno s sklepom IO KZS št. 3. RS 2/2022 na 2. redni seji dne 13.4.2022 sem opravil razgovore s 
potencialnimi kandidati za opravljanje dela sekretarja KZS. Na vodstvo zveze je prispela vloga Branka 

Cimpermana. S kandidatom sem opravil (v skladu z veljavnim statutom KZS 26. člen) ustrezen 
razgovor. 

 

Predlagam naslednji sklep IO KZS: 
 

Sklep št. 1 KS 6/2022: 
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi, na delovno mesto sekretar KZS, Branko Cimperman.  

Dela in naloge, ki jih bo opravljal sekretar KZS: 
 

• Vodil administrativno strokovno delo Zveze 

• Skrbel za uresničevanje sklepov vseh organov zveze 

• Skrbel za uresničevanje in izvajanje vseh aktov zveze 

• Pravočasno pripravljal gradivo za zasedanje skupščine zveze in sej IO ter pravočasno 

izdeloval zapisnike zasedanj organov zveze 

• Sodeloval pri organizaciji prireditev, pri katerih sodeluje Zveza 

• Po potrebi sodeloval pri delu drugih organov Zveze 

• Spremljal razvoj zakonodaje, sodeloval z inštitucijami, organizacijami in posamezniki na 

področju, na katerem dela 

• Predlagal in izvrševal poslovne ukrepe za pridobivanje, porabo in razporejanje finančnih 
sredstev za izvajanje dejavnosti Zveze 

• Skrbel za evidenco osnovnih sredstev, drobnega materiala in druge opreme v lasti KZS in 

izdajal reverze 

• V sodelovanju s Tekmovalno komisijo in Komisijo za reprezentanco skrbel za 
kategorizacijo tekmovalcev, članov Zveze in o rokih obveščal klube  

• V sodelovanju s Komisijo za reprezentanco organiziral potovanja in nastope 

reprezentance na mednarodnih tekmovanjih 

• Redno in tekoče poročal predsedniku na sejah organov pa tudi članom organov Zveze 

• Opravljal druge naloge, ki mu jih poveri IO, ostali organi zveze ali predsednik 
 

 

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet. 
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Športni pozdrav, 
 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin 

Sekretar KZS                                                                                   Predsednik KZS 
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