
 
 

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU, STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI IN 
LICENCAH V ZVEZI KLUBOV JKA SLOVENIJE 

 
S tem pravilnikom je opredeljen hierarhični sistem napredovanja znotraj 
Zveze klubov JKA Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza), ki temelji na 
vadbeni izkušnjah, znanju in razumevanju JKA karateja posameznika.  
 
 
PASOVNA RAZVRSTITEV 

1. člen 
 
Šolske stopnje (KYU) 
 
Oznaka                          barva pasu     
Stopnje 
 
9.   KYU                        bela                    
8.   KYU                        rumena                  
7.   KYU                        oranžna                   
6.   KYU                        zelena                   
5.   KYU                        vijolična                   
4.   KYU                        modra              
3.   KYU                        rjava                 
2.   KYU                        rjava                
1.   KYU                        rjava 
 
 
Mojstrske stopnje (DAN) 
 
DAN  Barva pasu Min. čas vadbe Min. starost 
1. črna 1 leto 11 let (6 let vadbe) do 15 leta 
2. črna 1 leto  
3. črna 2 leti 18 let 
4. črna 3 leta  
5. črna 4 let  
6. črna 6 let  
7. črna 7 let  
8. črna 7 let  
9. črna 8 let  
10. črna 9 let  

 
 
NIVOJI POLAGANJA 

2. člen 
Šolski – KYU izpiti 
Opravljanje šolskih - KYU stopenj poteka pri pooblaščenih mojstrih z 
veljavno licenco JKA izpitnega preizkuševalca za tekoče leto. 
 



 
 

Mojstrski – DAN izpiti: 
Mojstrski izpiti potekajo pri pooblaščenih mednarodnih JKA izpitnih 
izpraševalcih. Letni načrt opravljanja DAN izpitov (kraj, datum, izpitna 
komisija) določi glavni inštruktor zveze. 
Na izpit se lahko prijavijo kandidati z registriranim 1. Kyujem ob 
priporočilu glavnega inštruktorja kluba. Soglasje k opravljanju izpita poda 
glavni inštruktor zveze, ki kandidata prijavi na izpit. Kandidat se mora 
udeležiti pripravljalnih treningov. 
 
IZPITNI PROGRAM 

3. člen 
 
Pri izpitih za Kyu in Dan stopnje se uporablja izpitni program Japan Karate 
Association / World Federation. Izpitni program je priloga tega pravilnika. 
 

STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 

4. člen 
 
JKA Slovenija ima strokovno usposobljenost mojstrov razdeljeno v tri 
razrede, vsaka pa se sestoji iz 3 državnih (C, B, A) in 4 mednarodnih (D, 
C, B, A) stopenj. 
Razredi: inštruktor, sodnik, izpitni izpraševalec. 
Strokovno usposobljenost državnih razredov kandidati pridobijo na 
usposabljanju strokovnega sveta JKA zveze Slovenije, mednarodno pa na 
usposabljanju JKA Evrope in JKA HQ. 
Prijava na mednarodne strokovne usposobljenosti je enaka prijavi na Dan 
izpite. 
Po opravljenem strokovnem usposabljanju se kandidatu izda licenca za 
posamezno strokovno usposobljenost. Licence veljajo 1 leto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST INŠTRUKTORJEV 
 

5. člen 
 
DRŽAVNI RAZRED  

INŠTRUKTOR C  

Pogoji prijave 1. Kyu, minimalna starost: 18 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Asistent inštruktorja v klubu 

INŠTRUKTOR B  

Pogoji prijave 1. Dan, minimalna starost: 18 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor v klubu 

INŠTRUKTOR A  

Pogoji prijave 2. Dan, minimalna starost: 20 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor v klubu 

MEDNARODNI RAZRED  

INŠTRUKTOR D  

Pogoji prijave 2. Dan, minimalna starost: 20 let, E razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor v klubu ali skupini klubov 

INŠTRUKTOR C  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 3. Dan, D razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor na pokrajinski in nacionalni stopnji 

INŠTRUKTOR B  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 4. Dan, C razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor na regionalni stopnji 

INŠTRUKTOR A  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 6. Dan, B razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ 

Funkcija po opravljenem izpitu Inštruktor na mednarodni stopnji 

 

 
 
 
 
 



 
 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST SODNIKOV 
 

6. člen 
 
DRŽAVNI RAZRED  

SODNIK C  

Pogoji prijave 1. Dan, minimalna starost: 18 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Sodnik začetnik – pripravnik  

SODNIK B  

Pogoji prijave 1. Dan, minimalna starost: 18 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Stranski sodnik na tekmovanjih JKA Slovenije 

SODNIK A  

Pogoji prijave 2. Dan 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Glavni sodnik na tekmovanjih JKA Slovenije 

MEDNARODNI RAZRED  

SODNIK D  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 2. Dan, E razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Glavni sodnik na klubskih tekmovanjih, stranski 
sodnik na državnih tekmovanjih 

SODNIK C  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 3. Dan, D razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Glavni sodnik državnih tekmovanj, stranski sodnik 
mednarodnih tekmovanj.  

SODNIK B   

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 4. Dan, C razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ 

Funkcija po opravljenem izpitu Glavni sodnik regionalnih  tekmovanj, stranski 
sodnik mednarodnih tekmovanj.  

SODNIK A   

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 5. Dan, B razred 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ 

Funkcija po opravljenem izpitu Glavni sodnik in razsodnik regionalnih in 
mednarodnih tekmovanj. 

 

 
 



 
 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST IZPITNIH IZPRAŠEVALCEV 
 

7. člen 
 

DRŽAVNI RAZRED  

IZPITNI IZPRAŠEVALEC C  

Pogoji prijave 1. Dan, minimalna starost: 18 let 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Dovoljenje za podaljevanje izpitov do 3. Kyu 

IZPITNI IZPRAŠEVALEC B  

Pogoji prijave 2. Dan 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Dovoljenje za podaljevanje izpitov do 2. Kyu 

IZPITNI IZPRAŠEVALEC A  

Pogoji prijave 3. Dan 

Kraj izpita JKA Slovenija 

Funkcija po opravljenem izpitu Dovoljenje za podaljevanje izpitov do 1. Kyu 

MEDNARODNI RAZRED  

IZPITNI IZPRAŠEVALEC D  

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 3. Dan, inštruktor , 
minimalna starost: 25 let 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

IZPITNI IZPRAŠEVALEC C   

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 4. Dan, minimalno 
1 leto po izpitu za izpraševalec D, C inštruktor, C 
sodnik 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ, JKA Slovenija 

IZPITNI IZPRAŠEVALEC B   

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 6. Dan, minimalno 
1 leto po izpitu za izpraševalec C, B inštruktor, B 
sodnik 

Kraj izpita JKA Evropa, JKA HQ 

IZPITNI IZPRAŠEVALEC A   

Pogoji prijave Minimalno 3 mesece po izpitu za 7. Dan, minimalno 
2 leto po izpitu za izpraševalec B, A inštruktor, A 
sodnik 

Kraj izpita JKA HQ 

 

 
 
 
 



 
 

DOVOLJENJE  ZA PODELJEVANJE PASOV-LICENCA IZPITNEGA 
IZPRAŠEVALCA 
 

8. člen 
Licenco za podeljevanje izpitov strokovnemu vodji kluba izda Strokovni 
svet na osnove vloge, prijetnih podatkov in dokazil in s tem omogoči 
legitimno klubsko podeljevanje izpitov za pasove. Licenca se lahko izda 
tudi drugemu mojstru na priporočilo strokovnega vodja kluba. Strokovni 
vodja kluba lahko pridobi licenco izpitnega izpraševalca v primeru, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:  

• da prihaja iz kluba, ki je član zveze oz., da ima tisti klub poravnane 
vse obveznosti do Zveze; 

• da ima ustrezno strokovno usposobljenost izpitnega izpraševalca; 
• da ni v disciplinskem postopku; 
• da se redno udeležuje zveznih  prireditev; 
• da ima pri Zvezi urejeno registracijo mojstrske stopnje za sebe in 

člane; 
• licenca se lahko enkratno podeli tudi mojstru, ki nima registrirane 

stopnje v JKA. 
 
ODGOVORNOST IZPITNEGA IZPRAŠEVALCA 

 
9. člen 

 Naloge in odgovornosti izpitnega izpraševalca so: 
• skrbi za izvajanje in je odgovoren za potek izpitov po tem 

pravilniku; 
• upošteva kriterije ocenjevanja izpitov; 
• je odgovoren za sprotno registracijo vseh klubskih mojstrskih 

stopenj. 
 

ZAPISNIK, DIPLOMA IN REGISTRACIJA IZPITA (KYU stopnje) 
 

10. člen 
Po uspešno opravljenem izpitu izpraševalec odda zapisnik izpita na sedež 
zveze. Zveza pošlje diplome nazaj izpraševalcu, ki jih vroči kandidatom 
opravljenih izpitov. Ob uspešno opravljenem izpitu vsak kandidat poravna 
takso registracije Kyu stopnje pri zvezi. Registracija vseh Kyu stopenj je 
obvezna. 
 
REGISTRACIJA MOJSTRSKIH STOPENJ 
 

11. člen 
Strokovni svet vodi evidenco - register nad vsemi mojstrskimi 
napredovanji v zvezi. Seznam mojstrskih stopenj je javen.  Vse opravljene 
mojstrske stopnje se registrirajo pri zvezi. Registracija in vpis stopnje v 
register sta brezplačna. 
 
 



 
 

IZPITNE TAKSE KYU IZPITOV 
12. člen 

Višina izpitnih taks na klubskih izpitih je v domeni kluba, višino izpitnih 
taks na zveznem nivoju pa določi strokovni svet zveze. Višino registracije 
Kyu stopnje pa določi IO. 
 

IZPITNE TAKSE DAN IZPITOV IN STROKOVNIH USPOSOBLJENOSTI 
 

13. člen 
Višina Dan izpitov in mednarodnih strokovnih usposobljenosti ter njihovih 
registracij v JKA HQ je določena s strani JKA WF. Cenik izpitov in 
registracij je priloga k tem pravilniku. Izpiti in registracije državnih 
strokovnih usposobljenosti so brezplačne. 
 
NEPRAVILNOSTI IN KRŠITVE 
 

14. člen 
Karate stopnje in strokovne usposobljenosti članov klubov, ki so 
pridobljene mimo tega pravilnika, zveza ne priznava. Vsaka neregularna 
pridobitev, okoriščanje, samo imenovanje, ponarejanje ali lažno 
prikazovanje se smatra za grobo kršenje tega pravilnika. 
 
Za kršitve tega pravilnika lahko strokovni svet izreče: 

1. izgubo stopnje, strokovne usposobljenosti ali začasni preklic; 
2. ponovno opravljanje izpita; 
3. suspenz odgovorne osebe; 
4. izključitev iz zveze je v pristojnosti Disciplinske komisije in 

skupščine v skladu z disciplinskim pravilnikom. 
 
 
 
Celje, 16.11.2008 
 

 Predsednik zveze 
Branko Gabrovec 


