
Na podlagi 23. člena Statuta Zveze klubov JKA Slovenije je Izvršni odbor na svoji seji dne 

25.9.2010 sprejel: 

 

 

PRAVILNIK O DRŽAVNIH KARATE REPREZENTANCAH 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se urejajo obveznosti in pravice Zveze klubov JKA Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu Zveza), karate društev in klubov - članov Zveze, tekmovalcev ter trenerjev do karate 

reprezentanc Slovenije in način delovanja Reprezentančne komisije Zveze. 

 

2. člen 

V skladu z določbami Statuta Zveze in drugimi njenimi sprejetimi akti je nastop za državno 

karate reprezentanco dolžnost in čast vsakega izbranca. 

 

3. člen 

V državno karate reprezentanco Slovenije so izbrani najboljši tekmovalci in tekmovalke (v 

nadaljnjem besedilu tekmovalci), ki tudi po osebnostnih lastnostih dostojno zastopajo 

slovenski karate in Slovenijo. 

 

4. člen 

Cilj treniranja in tekmovanja reprezentanc je čimbolj uspešno nastopanje na uradnih 

tekmovanjih ter častno zastopanje slovenskega karateja in Slovenije. 

 

5. člen 

Cilji priprav in tekmovanj reprezentanc so: 

 

načrtno vzgajanje, selekcioniranje in pripravljanje tekmovalcev, ki so usmerjeni v doseganje  

vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki  vrstnikov v mednarodnem merilu; 

 

izpopolnjevanje in pridobivanje mednarodnih izkušenj tekmovalcev in trenerjev; 

 

z vključevanjem trenerjev in tekmovalcev v aktivnosti reprezentanc  prispevati k njihovemu  

uspešnjšemu in učinkovitejšemu delovanju v  klubih ter tudi k njihovemu intenzivnejšemu 

napredovanju; 

 

v skladu z realnimi možnostmi čimbolj uspešno nastopanje na uradnih  tekmovanjih. 
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II. ZVEZA KLUBOV JKA SLOVENIJE 

 

6. člen 

Zveza klubov JKA Slovenije je dolžna v skladu s sprejetimi programi skrbeti za državne 

reprezentance in jim v okviru svojih možnosti zagotavljati čim boljše pogoje za doseganje čim 

boljših tekmovalnih rezultatov. 

 

7. člen 

Zveza zagotavlja udeležbo uradnih reprezentanc na uradnih tekmovanjih, ki jih organizira 

Japan karate association World federation (v nadalnjem besedilu JKA WF) in Japan karate 

association World federation Europe (v nadalnjem besedilu JKA WFE). 

 

Zveza zagotavlja tudi udeležbo uradnih reprezentanc na tekmovanjih, ki jih organizirajo druge 

nacionalne zveze članice JKA WF in JKA WFE, kadar temeljijo takšni dogovori oz. sporazumi o 

medsebojnem vzajemnem sodelovanju, na uradnem povabilu ali na podlagi Reprezentančne 

komisije Zveze. 

 

8. člen 

Zveza zagotavlja strokovne, organizacijske in materialne pogoje za izvedbo reprezentančnih 

aktivnosti ter pokriva stroške nastale z aktivnostjo posameznih reprezentanc, vse v okviru 

svojih zmožnosti. 

 

III. REPREZENTANČNA KOMISIJA ZVEZE KLUBOV JKA SLOVENIJE 

 

SESTAVA REPREZENTANČNE KOMISIJE 

 

9. člen 

Reprezentančno komisijo sestavljajo naslednji člani: 

 predsednik Reprezentančne komisije; 

 posamezni glavni trenerji državnih reprezentanc. 

 

V okviru potreb in zmožnosti pa se Reprezentančna komisija lahko dopolni: 

pomočniki trenerjev državnih reprezentanc; 

 vodja marketinga; 

 predstavnik za medije; 

 fizioterapevt; 

 zdravnik; 

 drugi strokovni sodelavci. 

 

V širšo sestavo reprezentančne komisije se lahko povabi še klubske trenerje reprezentantov 

oziroma reprezentančnih kandidatov. 



 3

 

 

Predsednika Reprezentančne komisije izbere in potrdi Izvršni odbor Zveze. 

 

Člane izbere predsednik Reprezentančne komisije, potrdi pa Strokovni svet Zveze. 

 

NALOGE REPREZENTANČNE KOMISIJE 

 

10. člen 

Reprezentančna komisija dela na podlagi programa dela, ki ga potrdi Izvršni odbor Zveze. Za 

pripravo in realizacijo programov ter delo državnih reprezentanc je Izvršnemu odboru Zveze 

neposredno odgovoren predsednik Reprezentančne komisije. 

 

Programe realizira predsednik Reprezentančne komisije skupaj z trenerji posameznih 

državnih reprezentanc. V tem smislu Reprezentančna komisija: 

 

 usmerja strokovno delo z državnimi reprezentancami; 

 izvaja proces treniranja in priprav državnih reprezentanc; 

 sestavlja dolgoročne in kratkoročne programe programe dela z   reprezentancami 

(terminske in vsebinske) in jih predlaga Izvršnemu  odboru Zveze v sprejem; 

 skrbi za izvajanje s strani Izvršnega odbora Zveze sprejetih programov    dela 

reprezentancami; 

 o svojem delu poroča Izvršnemu odboru Zveze ter na podlagi doseženih   rezultatov 

dela hkrati predlaga nadaljnje ukrepe; 

 zbira informacije, ki so pomembne za doseganje kakovostnih rezultatov; 

 oblikuje osnutke pravnih in drugih aktov, ki se nanašajo na delo z   reprezentancami; 

 vodi državne reprezentance na uradnih tekmovanjih doma in v tujini. 

 

IV. KARATE DRUŠTVA IN KLUBI ČLANI ZVEZE KLUBOV JKA SLOVENIJE 

 

11. člen 

Karate društva in klubi, člani Zveze klubov JKA Slovenije, so v skupnem interesu in v skladu z 

1. in 7. členom Statuta Zveze ter 2. členom tega pravilnika dolžna podpirati Zvezo v pripravi in 

izvedbi programov državnih karate reprezentanc Slovenije. 

 

Karate društva in klubi, člani Zveze, so v skladu s predpisi Zveze, JKA WF in JKA WFE dolžna 

zagotoviti udeležbo svojih tekmovalcev izbranih v državno reprezentanco vseh kategorij v 

reprezentančnih aktivnostih po sprejetih programih, jim to po svojih zmožnostih omogočiti 

ter jim posvetiti posebno skrb. 
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12. člen 

Trenerji slovenskih karate društev in klubov, ki imajo v svojih društvih in klubih tekmovalce 

oz. tekmovalke državnih reprezentanc, so dolžni tvorno sodelovati s trenerji državnih 

reprezentanc s ciljem, da skupaj čim bolje usposobijo tekmovalce oz. tekmovalke za uspešno 

nastopanje v državnih reprezentancah.  

 

13. člen 

Karate društva in klubi v skladu s 7. členom Statuta Zveze in 2. členom tega pravilnika 

omogočijo svojemu trenerju, ki je izbran za glavnega trenerja ali pomočnika trenerja 

reprezentance, da opravlja to funkcijo in to s pisnim soglasjem potrdijo. 

 

V. TEKMOVALCI-KE 

 

14. člen 

Tekmovalci, ki so izbrani v državno reprezentanco so se dolžni odzvati vabilu v reprezentanco 

v skladu z veljavnimi predpisi Zveze. 

 

15. člen 

Na priprave morajo tekmovalci priti pravočasno, pri čemer za prevoz na zborno mesto 

poskrbijo sami oziroma njihovi klubi. 

 

16. člen 

Tekmovalci morajo na priprave priti optimalno pripravljeni in z vso osnovno opremo, ki jo 

predpiše Reprezentančna komisija Zveze. 

 

17. člen 

Tekmovalci so po svojih najboljših močeh dolžni prispevati k ugledu in uspehu reprezentance, 

kar pomeni tudi odnos do trenerja in tekmovanja ter Zveze klubov JKA Slovenije kot take. 

 

18. člen 

Na reprezentančnih tekmah oziroma tekmovanjih so tekmovalci dolžni nastopati v opremi, ki 

jo določi Zveza. Z dodeljeno jim opremo so tekmovalci dolžni ravnati skrbno in jo na zahtevo 

vrniti Zvezi. 

 

VI. KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANTOV 

 

19. člen 

Formalni pogoji za izbor reprezentantov so: 

 urejeno državljanstvo; 

 z zdravstvenim potrdilom izkazano ustrezno zdravstveno stanje; 

 pravilna in veljavna registracija tekmovalca v okviru Zveze; 
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 pravilna registracija Dan oziroma Kyu stopnje v okviru Zveze; 

 da ima reprezentant kot njegov matični klub poravnane vse obveznosti do  Zveze; 

 redna udeležba in prizadevanje na reprezentančnih pripravah, pozivnih  turnirjih in drugih 

tekmovanjih. 

 

20. člen 

Kriteriji za izbor državnih reprezentantov so: 

 izpolnjeni formalni pogoji; 

 ustrezne osebnostne lastnosti; 

 ustrezna stopnja tehničnega znanja; 

 dosedanji tekmovalni uspehi; 

 aktualna stopnja pripravljenosti oz. forma; 

 ocena kandidatovih potencialov. 

 

21. člen 

Ostali pogoji za izbor so: 

Reprezentant mora biti urejena zdrava osebnost, izkazovati mora lik športnika ter ustrezno 

zavzetost za delo in napredovanje oziroma ustrezno stopnjo želje po uspehu in lastnem 

razvoju. 

 

Reprezentant mora posedovati skozi učenje, trening in izkušnje pridobljeno mednarodnim 

kriterijem ustrezajočo stopnjo tehničnega in taktičnega znanja oziroma usposobljenosti. 

 

Pri izboru člana reprezentance se upošteva tudi posameznikova dotedanja tekmovalna 

kariera, njegov športni razvoj in izkušnje v vlogi reprezentanta. 

 

Ocena kandidatovih tekmovalnih potencialov je rezultat reprezentančnega trenerskega dela 

in izkušenj z kandidati ter siceršnjega pregleda nad tekmovalci. 

 

22. člen 

Člane državne reprezentance izbira Reprezentančna komisija Zveze na predlog glavnega 

trenerja posamezne državne reprezentance pred vsakim tekmovalnim ciklusom na osnovi 

sprejetih kriterijev, ki jih sprejme Reprezentančna komisija in osebne strokovne presoje 

predsednika Reprezentančne komisije. 

 

23. člen 

Reprezentančna komisija Zveze je dolžna pred vsakim uradnim nastopom reprezentance 

pisno obvestiti tekmovalce in njihova matična karate društva in klube o vseh pomembnih 

podatkih, ki se nanašajo na uradno tekmovanje. Na enak način mora obvestiti tekmovalce in 

njihova matična karate društva in klube tudi z letnim programom dela in drugimi 

reprezentančnimi  aktivnostmi. 
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24. člen 

Državne reprezentance Zveze s katerimi delajo trenerji so: 

 osnovnošolski otroci (otroška reprezentanca); 

 kadeti in mladinci (kadetska in mladinska reprezentanca); 

 člani (članska reprezentanca); 

 veterani (veteranska reprezentanca). 

 

25. člen 

Znotraj vsake posamezne v prejšnjem členu opredeljene reprezentance se lahko  oblikuje širši 

in ožji izbor. 

 

26. člen 

Reprezentantje ožjega izbora se morajo redno udeleževati vseh priprav in tekmovanj za 

katera ga določi Reprezentančna komisija Zveze. V nasprotnem primeru, se ga lahko črta s 

seznama reprezentantov. 

 

27. člen 

Končni izbor reprezentantov za uradna JKA WF in JKA WFE ni nujno zapolnjen v vseh 

razpisanih kategorijah. 

 

Pred končnim izborom ekipe za tekmovanje Reprezentančna komisija Zveze oceni vsakega 

kandidata posebej, če se lahko enakopravno pomeri s predvideno konkurenco na tem 

tekmovanju. 

 

V reprezentanco se lahko uvrsti tudi tekmovalec, ki živi in trenira v tujini in izpolnjuje pogoje 

iz 22. in 23. člena tega pravilnika, kljub temu, da se ni udeleževal obveznih aktivnosti 

(tekmovanja, priprave,…) v sklopu državne reprezentance. V reprezentanco se ga lahko uvrsti 

na osnovi preteklih rezultatov ali rezultatov tekmovanj v tujini, kjer živi in trenira.  

Tekmovalca, ki živi in trenira v tujini se lahko uvrsti v državno reprezentanco na osebno 

prošnjo ali predlog matičnega kluba. 

28. člen 

Izbor državnih reprezentantov se lahko opravlja za vsako reprezentančno tekmo posebej, 

redno pa se izvaja pred vsakim evropskim in svetovnim prvenstvom v skladu s programom 

priprav in izbornih turnirjev. 

 

29. člen 

Glavni trenerji so pri izboru reprezentantov povsem samostojni in neodvisni, lahko pa se po 

potrebi konzultirajo z ostalimi člani Reprezentančne komisije. 
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Dokončen seznam izbranih reprezentantov za določeno tekmovanje ali prvenstvo sprejme 

Reprezentančna komisija, potrdi pa Izvršni odbor Zveze. 

 

VII. TRENERJI DRŽAVNIH REPREZENTANC 

 

30. člen 

Glavne trenerje posameznih reprezentanc potrdi Strokovni svet Zveze na predlog 

predsednika Reprezentančne komisije. Posamezni trenerji so člani Reprezentančne komisije. 

Trenerji državnih reprezentanc morajo izpolnjevati merila, določena v 30. členu tega 

pravilnika. 

 

31. člen 

Merila za izbor trenerjev državnih reprezentanc so: 

 uspešen in uveljavljen trener, ki ima ustrezne trenerske izkušnje; 

 ustrezna strokovna izobrazba ali usposobljenost; 

 poznavanje karate veščine; 

 razvit širok spekter osebnostnih lastnosti, kot so organiziranost, natančnost, 

komunikativnost, zanesljivost in veselje do dela z ljudmi; 

 dober pregled nad tekmovalci, ki jih bo selekcioniral, vzgajal, pripravljal in vodil; 

 samostojno delo in pripravljenost sprejema popolne odgovornosti z  rezultate svojega 

dela; 

 sprejemanje vizije in strategije dela z reprezentanco. 

 

Glavni trener si lahko izbere tudi pomočnika, pri čemer lahko upošteva predlog predsednika 

Reprezentančne komisije. 

 

32. člen 

Glavni trenerji in njihovi pomočniki, ki so izbrani za treniranje in vodenje državne 

reprezentance, so se dolžni odzvati vabilu za sodelovanje v reprezentanci v skladu s predpisi 

Zveze. 

 

33. člen 

Glavni trener posamezne državne reprezentance: 

 evidentira tekmovalce za reprezentanco (širši izbor), ki jo trenira in vodi ter  seznam 

posreduje predsedniku Reprezentančne komisije; 

 izbere tekmovalce za nastopanje na tekmovanju (ožji izbor); 

 skupaj z pomočniki zbira in analizira vse informacije, ki so pomembne za doseganje 

kakovostnih rezultatov; 

 pripravi predlog načrta priprav in tekmovanj reprezentance ter ga posreduje v obravnavo 

predsedniku Reprezentančne komisije; 
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 realizira načrt priprav in tekmovanj, ki je bil sprejet na seji Reprezentančne komisije in 

Izvršnega odbora Zveze; 

 je odgovoren predsedniku Reprezentančne komisije za strokovno delo v  

reprezentanci; 

 dolžan je po najboljših močeh izvajati voditi reprezentanco s ciljem čim  uspešnejšega 

rezultata in dostojnega ugleda reprezentance doma in v svetu; 

 odgovarja za strokovnost in kakovost dela, odnose, obnašanje in rezultate 

reprezentance, ki jo vodi; 

 po končani reprezentančni akciji je dolžan napisati poročilo o opravljenem  delu in 

doseženih rezultatih ter o tem poroča predsedniku Reprezentančne komisije; 

 skrbeti mora za svoje strokovno izpopolnjevanje. 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

34. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor Zveze. 

 

 

 

Predsednik:  

Branko Gabrovec 

 


